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VOOR-REDEN. 
g En klein gedeelte van den Hof-bouw komt hier te voor- 

ei fchijn, zijnde een Oeffeningh van uitlandtze Boomen, 
A= JN ol by veele bemint , maar van weinige te reght gekent, door 
KI DIR! eenige Schrijvers aan ons Vaderlandt iet daar af in ’cligt 
Swess gegeven; dogh by niemandt (gelijk het behoort) uit-ge= 

wroght. Het is de Op-queekingh en gebruik van den Limoen- en 

Oranje-boom, die haar op-doet onder den Naam vân Nederlandtze 
Hefperides ; welk by ondervindingh van Jaren tot hier toe gekomen, 
en door de (hipperingen van ledige uuren op weinigh Bladeren geraakt 
is. ’tWasnooit in gedaghten geweeft, dit door den Druk gemeen 

te maken , ‘ten ware de veelvuldige aanporringh van eenige aanziehe= 
lijke Vrinden zulks had voort-gezet, en de fwarigheden , die haar 

omtrent dit Werk niet weinigh op-deden, doen te boven komen ; te 

meer, overmidts deze Oeffeningh hier te Lande by veel voortreffelijke 
Perzoonen werdt by der handt gevar, die het, door eigen onkunde, op 

haar Hoveniers laten aankomen , by welke zelf de kennifle zeer mager 
is. Dezen Hefperides werdt dan voor een ydergeopent „ en vertoont 
zigh onder een vreemde benaminge , hebbende daar in tot Voorgange- 

ren, den uitfteekenden Zovianus Pontanus, en den geleerden Jefuit Loannes 

Baptifta Ferrarins , die hare Befchrijvingen (den eenen in Vaarzen, en 
den anderen met een hoogh-dravende Stijl) beide onder den Naam 
van Hefperides hebben uit-gevoert ; dogh alleen na de gelegent- 
heidt van haar Vaderlandt, ‘t welk met ons Gewefte veel verfchilt, 
zoo dat het hare ons niet heeft konnen dienen , als in weinigh zaken , 

die ook gevolght, en door ondervindingh zijn bewaarheidt. Wat 
de Ordre , by ons gehouden, aangaat, die hebben wy van Ferrarinm 
ontleent, dewijl de zelve onverbeterlijk is. Maar vorder is hier be- 
traght , dat dit Werk gefchikt en gebraght is , zoodanigh als de Lughe 
en te van deze Noordze Landen komt te veriffchen , die 

veel ongematighde Zomers en Winters onderworpen zijn. Het Ver- 

haal van veele Verdightzelen , met hare omftandigheden , die aân de 
Hiftorie van den Hof Hefperides vaft zijn , werden met goede redenen 

voorby-gegaan , en ‘t voornaamfte alleen met weinigh woorden aan« 

geroert, dewijlonnoodige vertellinge niet als onnutte moeiteis, Ons 
eenigh 
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VOOR-REDEN. 
eenigh oogh-merk was, namentlijk „de Befchrijvingh der Boomen, en 
hare Vrughten , in’e byzonder , en daar nade Oeffeningh ‚ met al het 
geen daar toe vereifcht werdt ; zoo wel van die eerft uit Italien ge- 
braghc, als die hier te Lande van Zaden gewonnen werden. In dit 
alles is de eenvoudighfte wegh gehouden , en op het klaarfte voor-ge- 
ftelt, vermijdende alle konftige uitvindinge, die van zommige voor 
Wonderen aan de wereldt zijn mede-gedeelt, en met recht van een 
ware Oeffenaar moeten verworpen werden ; overmidts de ervarent- 
heidt menighmaal geleert heeft , dat de Na-volgers en Gebruikers daar 
door niet weinigh zijn bedrogen. De Ongemakken en Qtalen, die 
deze Boomen fomtijdts overkomen , nevens de Hulp-middelen daar 
tegen, zijn mede behoorlijk aan-geteekent; en daar na het gebruik 
van Bladeren; Blommen en Vrughten. pW 

Dit is den korten Inhoudt van dezen Hefperides , die niet te voor- 
fchijn komt , om te berifpen , *t geen andere alreede daar af hebben 
gefchreven : maar alleen om aan ons Vaderlandt mede te deelen 
tgeen, waar van het nogh ontbloot was, te weten ‚ de reghte kenniffe 
van deze Oeffeningh. Wel is waar, dat Nederlandt veel uitftekende 
Mannen heeft , die hier in ervaren zijn ; dogh nogh veel meer , die dit 
Werk by der handt nemen zonder weten{chap. Om nogh grooter 
light aan den Lezer te geven, en tot beter kennifle der Boomen en 
Vrughren te geraken, zoo zijn de Af beeldingen van dien, nevens yder 
Befchrijvingh by-gevoeght, die alle door den uitmuntende Blom-fchil- 
der Cornelis Kick na het leven zijn geteekent , en dat na Vrughten , in 
Hollandeze Hoven gewaffen , behalven den Appel-Sina , daar welde 
Bladeren alhier, maar de Vrught in Portugaal gevallen is. Wy willen 
vertrouwen , dat dezen arbeidt niet onaangenaam zal wezen ; hoewel 
het miffchien by eenige vreemt zal dunken , dat om zoodanige kleine 
dingen zoo veel papier werde vuil gemaakt , even als of daar wat aan- 
gelegen was ‚ dewijl het meer het werk .fchijnt van een Boer , als van 
aanzienlijke Perfoonen. Deze Menfchen verzenden wy tot de Oude 
Hiftorien, en de nogh hedensdaaghze ondervindingh, die beide over- 
vloedige getuigen zijn ; hoedanigh Koningen , Vorften , en voor- 
treffelijke Mannen haar met den Hof-bóuw hebben bezigh gehouden, 
en waar af ons Nederlandt geen weinigh Voorbeelden heeft. Om 
welke reden dan, biedt den Nederlandtze Hefperides hare edele Vrugh- 
ten, aan cen yder, die den Arbeidt niet zal ontzien, om deze Oeffeningh 
by der handt te vatten, en na behooren uit te voeren. 

N E- 
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Oeffeningh en gebruik van de Limoen- 
en Oranje- boom. 

Het eerfte Hooftdeël 

Van de Oorzaak en Ordre wan dit Werk. 

sj Ewijl binnen weinigh Jaren , de Oeffeningh van de Limoen. 
en Oranje-boomen, zeer heeft toe-genomen , by veel In- 

AA D woonderen van ons Vaderlandt, en daar nogh meer zoude 
| S vermenighvuldigen , ‘ten waar de onkunde, daar toe geen 

) oorzaak gaf. Om de Deure dezer weten{chap te openen, is 
Ee dezen Hefperides te voorfchijn gekomen, een yder aanbie- 

dende haar goude Appels, dogh niet zonder voorzightigen arbeidt, die wy 
hier in ordre zullen voor-ftellén. Eerftelijk zal een korte aanleidinge gege= 
ven werden, tot de kennifle der Boomen en Vrughren, die elk in haar byzon- 
dere Geflaghten en Deelen befchreven zijn. Ten anderen, de Oeffeningh, en 
her gebruik der Vrugten, benevens haar uitftekende nüuttigheden, die alle kort en klaar aan de Nederlandtze Oeffenaats wetden gemeen gemaakt, op dat een yder, die het gelieft, den Hefperides kan betreden , en dit Boeren- 
werk ten laatften tot den hooghften top van volmaaktheidt brengen, waar 
toe elk zigh als een Hercules moet beroonen , en zijne kraghten in-fpannen; 
ten einde hy voorby den ‘vakenden Draak , tot in het binnenfte van dien 
Hof magh in-dringen , om aldaar de zoetigheidt van zijn aan-geprikkelde luften tot deze Oeffeningh te verzadigen. 

Ee 

Het tweede Hooftdeel. 

De Fabel van Hefperides. 

O Nder den naam van Hefperides, werdt by de nieuwe Schrijvers niet att- 
ders verftaan , als de Oeffeningh van den Citroen , Limoen, en Otänje- 

boomên. Alle Fabelen op te haleú , die de Dighrers hier af verziert hebben ; 
dunkt ons onnoodigh, dewijl onze meeningh alleen is, kort te zij. Waar 
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2. NEDERLANTZE 
den Hefperife Hof gelegen heeft, is alzoo onzeker, gelijk de waarheidt 
vande aci verdikt delen ‚en even ’t zelve , als dat die van den Draak be- 
waart wierdt, en van Hercules zoude overwonnenzijn. irgikus zeght, 
volgens Vondels vertalinge: 

Eneas Daar *t licht te bedde gaat , het flrant den Oceaan 
Hoen Te rugge kaatft ,'t geftarnte aan ’s Hemels held're Daken, 

Van Atlas hoogen Bergh geftut , in 't vyerich blaken, 
Op zijne fchouders draait , ús’t allerlefte Velt 
Der Mooren , uit dien hoek quam, zoo my ús gefpelt;, 

De Priefterin van't Volk uit Maffijl , dees behoede 
De Kerk van Hefpers bloedt , en 's heiligh Ooft , en voede 

Den vreeflelijken Draak , àc. 

Diodor. Sic. Hefperides is den naam van de Doghteren Hefperi, Atlanti Huisvrouw, 
Eea Koningh in Africa, deze waren drie, c Bglen, Arethufa, en Hefperthufa, 

na hare Ouderen Hefperides, en Atlanttdes genaamt, dar de plaats,waar dezen 
‘Hefperid, Hof gelegen heeft, onzekeris, gelijk hier boven is aangeroert , werdt mede 
Ure mar. Vân Lerrarius betuight , want de oude Schrijvers daar in verfchillen. “Pi 
lib.37.c. 2. Bius befchrijft die met deze woorden : By Syrtim is den grooten Hof Hefpe- 

Stengeli. 7idum. Den Hof Hefperides , zoo eenige zeggen , leght in Mooren-landt , 
Hortor. Hi- in welke de goude Appelen groeyen, en te voorfchijn komen , die door 
Ger ge * den altijde-wakende Draak bewaart werdt. Het meefte gevoelen is, dat den 

Eerar. Hof Hefperides geplaatft was in’t Weften van Zthiopize of Mooren-landt, 
Help lib. 1. daar tegenwoordigh de Koninghrijken van Fez en Marocco zijn , omtrent 

de oude Riviere en Stadt Lixo, en hier is na veeler meeningh het Vaderlande 
©. Dappers der Hefperifche Vrughtea. Van de Stadt Marocco werdt aldus gefchreven : 
Ariea. Nevens de Muuren van’t Palais „een half uur gaans van de Stadt, leit een zeer 

heerlijke en vermakelijke Boomgaardt, of Luft-hof des Koninghs, Montferat 
genaamt, beplant met overde vijftigh duizent Limoen-boomen, en gelijk 
getal Oranje-boomen , zoo dat niet vreemtis , dat deze Geweften voor den 

Ferrar, Hof Hefberides werden uit-gegeven. Door neerftigheidt van Palladius zijn 
Help P+ de Citroenen uit Meden en Perfien in Iralien over-gebraght, aldaar geoeffent , 

en voort-geteelt ‚ en van daar wijders in Hifpanïen, Portugaal, en andere 
Gewelten vervoert, tot dat ten laatften ons Nederlandt mede haar deel _ 
heeft genoten. Hoewel nuter tijdt de onderfcheide veranderingen van Li- 
moenen , Citroenen ‚ en Oranje-appelen veele zijn, 't welk is veroorzaakt 
door de Scheep-vaart der Spanjaarden en Portugezen,die verfcheiden vreem- 
de Geflaghten in Europa hebben gebraght. Dat beide de Indiën van deze 
Vrughren in menighte voorzien zijn , getuigen ons de Befchrij vingen vande 
genen die deze Landen door-reift hebben. Zinfchoten zeght, dat in Guinea 
zijn Citroenen, Limoenen, en inzonderheidt zeer fmakelijke Oranje- 
appels. En in China daar zijn Oranje-appels , die in zoetigheidt de Suiker 

Cap, 49. _tebovengaan. Baldeus in de Befchrijvin g van Ceilon, verhaalt, dat daar zijn 
de befte Oranje-appels , Limoenen en Citroenen , welke alle andere van 
gantfch Indiën te boven gaan , ja ook die van Spanjen en Portugaal , alwaar, zoogezeghtis, door de Scheep-vaart zijn gebraght, en zoodanigh verme- 
nighvuldight en voort-gequeekt, dat deze Boomen fchijnen een Inlandts 
Gewas geworden te zijn, gelijk de dagelijkze ervarentheidt betoont aan 
de groote menighte der Vrughten, welke uit die Geweften ons Jaarlijks wer- den toe.gevoert. En’ten ware datde Ouden ons wegens de plaatze van re, 

Ho 



HESPERIDES. 3 
Hof Hefperides, eenige aanwijzingh hadden gedaan, voorwaar wie zoude 
die anders hebben derven ftellen , als langhs de Kuften van de Middelandtze 
Zee, en inzonderheid den vrughtbaren Benacus , van waaronzen Hefpe- 
rides met groote koften, naarftigheidt en moeiten tot in ons Nederlandt 
gebraght is. - 

Het derde Hooftdgel. 

Van de Geflaghten der Vrughten in’t gemeen. 

N A hergetal der Hefperifche Maaghden werden hare Vrughren verdeelt; 
c/Egle den Citroen-boom, Arethufa den Limoen-boom , Hefperthufa 

den Oranje-boom ; deze benamingh werdt by de nieuwe Schrijvers niet 
anders gebruikt, als om de drie onderfcheiden Vrughten uit te drukken. 
Ferrarins heeft zijn Hefperides met die namen verdeelt , en de redenen 
waarom , wijdtloopigh verhandelt. Onder drie Geflaghten werden alle de 
Hefperife Boomen begrepen. DeCitroen-boom voor twaalf hondert Jaren 
door Palladins in Icalien uit Meden gebraght , en omtrent Napels geplant 
engeoeffent , is de eerfte in ordre, heeft eenige mede-foorten , beftaande 
in zuure en zoete , de zuure zijn alleen onderfcheiden in de uitwendige 
edaanten : want d'eene is langh-rondt, andere Calabas-gewijze , en an- 
ere wederom van een mismaakte vorm 5 de zoete Citroen-boom heeft zoo 

veel verfcheidentheidt niet, dan dit is te beklagen , dat de ongematightheide 
van ons Nederlandts Climaat niet toe en laat, dat wy c Zigle in onzen Hefpe- 
rides konnen plaatzen, de ftuure Noorder-vlagen en kan zy niet tegen-ftaan, 
en de lange Winter doet haar vrolijke bladeren ter aarden vallen, en al de 
fchoonheidt van haar hooft-gieraat verliezen ‚ daarom is het beter deze tee= 
dere in haar Vaderlandt te laten , als by ons in dit wreede Geweft, van droef- 
heidt tedoenfterven. _Aretbufa heeft meerder kraghren , wil in dit Neder- 
landt, nevens haar Zufter , beter tieren , en zullen daarom van haar verfchei- 
den mede-foorten breeder fpreken , alzoo deze twee den Nederlandtzen 
Hefperides boven alle andere Gewaflen moeten vercieren. 

DeLimoen-boom heeft veel foorten, Bauhinus telt die tot negenderhan- 
de, maar boven alle anderen Zerrarius, hy ftelt die tot in de vijftigh, de welke 
van den anderen verfchillen , en tegenwoordigh in Italien bekent zijn, en 
van niemandtals van hem aangewezen , alleen eenige weinige zijn tot nogh 
toeinonze Hoven, die wy hier na yder in zijn ordre zullen afbeelden , en 
befchrijven. 

D'Oranje-boom is by de Ouden onbekent geweeft, en by Baukinus in 
vier foorten onderfcheiden, hedendaaghs is die in meer veranderingen, door 
Ferrarium aan onsbekent gemaakt, en werden meeft alle in Nederlandt ge- 
vonden , dogh den eenen vrughtbaarder als den anderen , zullen die op zijn 
behoorlijke plaats in ordre verhalen, met het gene dat daar vorder by zal 
noodigh wezen. Hier zoude wel dienen alle de byzondere veranderingen 
teftellen, dieby Ferrarius zijn aangeteekent ; maar alzoo hy veel foorten 
maakt van zoodanige, die maar misgewaflen zijn , en wy alleen van voorne- 
men zijn te befchrijven , die men hier in de Nederlandtze Heven vindc, 
zoo heeft ons zoodanige langhwijlige verhalinge onnoodigh geaght. 
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Het vierde Hooftdeel. 

Van de eerfte Oeffenaars. 

x7 Y hebben hier vooren aan-geroert, hoe dat de Citroen-boom, (en 
miffchien ook d'andere) door ‘Palladins uit Meden in Italien zijn over. 

gebraght ; maar wie die eer{t in Nederlandt heeft op-gequeekt en geoeffent, 
is niet te reght bekent. 't Is zeker, dat dit Werk voor weinigh Jaren 
alhier tot volkomentheidt is geraakt ; dat onze Ouderen voor hondert 
Jaren hier af weinigh hebben geweten , blijkt aen de Schriften van Caro/us 
Stevens, in zijn Landtwinning, en meeranderen. C/ufiys is na mijn gevoe- 
len al van d'eerfte, die deze Boomen in Nederlandt gebraght heeft : want 
nogh op heden eenige van hem uit Zaadt gewonnen Lmoen- en Oranje- 
boomen in den Hof van d’ Academie tot Leiden in ’tleven zijn, doghalleen 

… wildren onvrughtbaat, zonder eenige in-oculeringe. In Brabandt en Vlaan- he deren is deze Oeffeningh al voor veel Jaren bekent, gelijk ons Ferrarius 
“57E verhaalt van de E. Heer Guilielmus de Blafere, tot Gendt, in Vlaanderen, 

die in deze werenfchap zeer uitftekende is geweeft , en als met verwondering 
aanmerkt, zoodanige werden nogh heden in Brabandt tot Bruflel en Ant- 
werpen veele gevonden , alwaar de meefte Boomen uit Zaadt geteelt, en tot 
volkomentheidt op-gebraghr zijn. « Het luftige Italien heeft ons Nederlande 
uit haren Hefperides eer{t voorzien, en van hare Vrughten mede-gedeelt. 
D'opreghte kenniffe van haar oeffening is in Hollandt uitgevonden , door de 

ì jan Roe- Heer Joan Roeters zal. in zijn leven Secretaris der Stadt Amfterdam , wiens 
es kerinifle in deze weteníchap boven allen heeft uic- gemunt, gelijk zulks 

aan veel oogh-getuigen de waarheidt heeft doen verzekeren; dogh mec zijn 
ontijdigen doodt is dien heerlijken Amftelfchen Hefpertdes vernietight, 
wiens vermaartheidt niet alleen in Nederlandt , maar tot in verfcheide 
andere Geweften uit-breiden, zoo dat die bezoght wierdt van vele uitfte- 
kende Vorften, en zelf die eere heeft gehade, dat dien Doorlughtigen Prince 
Cofinus de Medicis , Groot-Hartogh van Florengen, &c. met verwonderinge 
over deze Hefperife Plantage , is op-genomen geweeft , wanneer hy aan- 
fchouwde de volmaakte kenniffe van dien voortreffelijken Oeffenaar. In 

ed van dit Werk is niet minder geweeft, Sr. Willem van Heuvel , Koopman tot Am- 
VE fterdam, door wiens Doen dezen Handel zeer heeft toe-genomen, alzoo 

alle Aanfchouwers als met een ontfteken begeerte wierden aan-geprikkelt 
tot de goude Vrughten , waar van de Hefperife Hoven dezer Mannen over- 
vloeiden , want door de ervarentheidt van veele Jaren zijn zy tot her ge- 
wenfchte einde gekomen. Wy zullen haar de eere geven, en meinen ook 
vaftelijk, dat men haar onder het geral van d'eerfte Uitvinders moet rekenen, 
te weten, van die genen die dit Werk tot volkomentheidc in ons Nederlandt 
hebben gebraght. Haar-lieder namen heeft het ons goedt gedaght alhier te 
ftellen, om die uit het Graf der vergetelheidt te houden, en by de Nako- 
melingen te doen bloeyen, zoo lange als den Hefperides in Nederlandt 
haar altijdt-groenende gedaante, by opreghte Oeffenaars zal aangenaam en 
lieftalligh zijn. 

Het 



HESPERIDES. p 
Her vijfde Hooftdeel. 

Van den Citroen-boom. 

yy Oewel de Citroen-boom in Nederlandt haar vrughten niet kan tot vol- 
H komentheidt brengen , zoo zullen wy nochtans, d'eerfte plaats in de- 
zen Hefperides aande zelve vergunnen, op hope of miffchien nogh yemant 
een nader middel tot opqueking van de tedere e Zgle moghre uitvinden. gedaante. 
Dezen boom is van middelmatige groote, de takken zijn dunen zwak, met 
veel doornen gewapent , de bladeren die van den Laurier-boom gelijk , maar 
veel grootêr , aan de kanten wat gefchaart, hoogh-groen, fterk van reuk; 
en bitter van maak, de blommen zitten aan't uyterfte der takken, dighr 
byeen, hebben dikke vleesaghtige bladen, van buiten purpuraghtigh, en 
van binnen wit, onder den top light faflraan-verwigh gehaart, flap van reuk, 
eeï{t zoetaghtigh , maar voort bicter in ‘t fmaken; men ziet een lang-ront be- 
gin van de jonge vrught in't midden des bloms, zonder dit teken zijn die 
onvrughtbaar, en vallen af; die vafter aan den boom hangen , brengen geen 
onvrughtbare dikkigheidt , maar volgen de vrughten door ’t beginfel daarze 
aan vaft zijn. Deze Citroenen zijn langront, int midden opgezwollen, ook 
zomtijts ingeduwt, voor fpits toeloopende, en mede wel uiet gebult, zoo 
dat men hier in een wonderlijke fpeelinge der Natuur befpeurt; de groote 
en zwaarte is zeer verfcheiden, in Calabria wegen die in't gemeen van zes 
tot negen ponden ; maar omtrent Genua heeft men die, volgens het zeggen 
van Ferrarius tot dertigh ponden gezien; de fchil isgoutgeel gerimpelt, en Hefperides 
eenighzins vrataghtigh, het vlees witen zoet , ’t mergh is vol zuur fap , mer Ïib*-5- 
verfcheide Jangworpige zaaden voorzien. 

Ditgewas is uit Meden in Italien gebraght, gelijk hier voor is aangeroert , Plaat. 
en van den Dighter Virgilius met deze vaarzen, na de vertalinge van Vondel, 
aldus befchreven ; 

== == *Vruchtbre Rijk van Meden en zijn zon bere: ne 
Brengt heilzame appels voort ‚ die wrang en bitter fmaken, wa 
Een heel gereed artfny , voor doodlijk fpogh van Draken, 
En Stieftmoers giftigh kruit, en bozen tover-zank, 
Verdreven door de kracht van dezen appel-drank. 
Dees’ Boom waft Hemel-hoog ho, het loof gelijk Lauw rieren, 
En ging hy zijnen geur zoo wijt en breet niet zwieren, 
En zwaayen im de Lucht, men zag zijn ed'le bla'en, 
De Telgen, en den Stam voor eenen Lauwer aan. 
Geen florm-wind fchud zijn loof „en bloeflem van de Telgen; 
De Meden heelen met de Appel-zap te zwelgen 
D'amborftigheid des Mans die grijs is, en den flank 
Des adems. 

& 

De Citroen-boom wert in’t Latijn genaamt Malus Medica, B. p. Citrus, C- tried 
Citrium, en Malus Citria, en in’t Griekx unrta unda Malus Medica ende BT 2* 
Affyria; de Citroen-boom is, die de Hebreen TN Hadâr, dat is, fchoon 
noemen „ en gebruiken die in het opmaken der Loof-hutten; want al die 
onder haar van eenig vermogen zijn, zullen niet na-laten deze Vrugten tegen 

_hetLoof-hutten-Feeft te bekomen , om de toebereidzelen daar mede te ver- 
C cieren 3 



6 NEDERLANTZE 
Levitie. _ cierénz want daar ftaat 5 op den eerften dag zult ghy nemen Takken van fehoon 
C25-V40 Geboomte, &c. enditwoord Hadâr wert by hare Wet-geleerden daar voor- 

genomen. Ende onder anderen mede de Myrthus, die Zy ook niet en begee. 
ren, ’ten zy dat dry bladeren tegen den anderen over ftaan, ende ten minften 
op de lengte van vijf duimen ; alzoo voldoende haar by-geloovigheidt , zon. 
der eenigh zeker bewijs van waarheidt : Even gelijk zy zeggen , de Citroen: 
Appel de vrughr geweeft te zijn, die Adam gegeten heeft in't Paradijs, tegen 
her Gebode van God de Heere. 

Demede-foorten vandezen Boom beftaan alleen in de onderfcheide gez 
daanten van de Vrughten, uitgenomen de zoeten „ende werden by Ferrarium 
aldus verdeelt. 

1 Zalm Citreum valgare, id } 1 Gemeene Citroen-appel. 
2 Alalnm Citreum vulgare bellua- I 2 Gemeene Citroen-appel, met mif. 

tam, ai maakte gedaante. 
3 Malum Citreng Cucurbitinum; Ì a L 3 Gemeene Citroen-appel , met ge: 

daante van een Cawoerde, 
4 Aalum Citrenm dali Medulla, _L J 4 Zoete Citroen-appcl. 

Noch befchrijft hy een met de naam ván Malus Citreum Multiforme : 
maar dit is alleen een {peeling van de natuur, en geen vafte foort; gelijk in 
veelderhande Vrug ten werdt bevonden. 

Dan overmidts wy deze Boomen in dit geweft tot geen volkomentheidt 
Konnen brengen , omdat de warmte niet genoegh is tot rijpen der Vrugten , 
zoo zijn wy niet van meeninge hier meerder af te zeggen : maar onzen Hefpe- 

‚rides op te gieren met zoodanige, die de Hoven van Nederlandt , door 
oeffening , met hare vrughtbaarheidr konnen aangenaam maken, 

Het zefte Hooftdeel. 

Van den Limoen-boom. 

Rethufú , met hare gout-geele Vrughren zal de eerfte plaatze in onzer 
A Hefperides genieten ; alzo die niet minder als cAgle, in deugden en 

Gedaante, Aangenaamheidt is te aghten. De gedaante van den Zinoen-boom in ’tge- 
meen , is die van den Citroen-boom gelijk : Verfcheide oude Schrijvers heb 
ben tuflchen deze twee geen onderfcheit gemaaktsalza die beiden eenVader- 

en He landt werden toegefchreven ‚ noemende de zelve Boomen Malus Medica; 
23 BPN andere hebben die voor een geflaght met den Citroen gehouden. Den Li- 

moen-boom wort tamelijk hoogh , heeft veel uitgefpreide Takken, met door- 
nen bezet , hy maaktgeen zoo dighrenKroon , noch het hout is zoo hardt 

en vaftniet, als dat van den Orange-boom ‚ de bladeren zijn langh-aghtigh, 
die van den Citroen-boom gelijk, dogh korter, voor fpits toe loopende , met 
veel kleine aderen door-regen ; de blommen zijn flap van reuk, zommige 
foorten brengen blommen voort, die van den Oranje, maar meeft die van 
den Citroen-boom gelijk ; al-eer de knoppen zigh openen zijn die purper- 
verwigli „-van binnen {fchoon wit, met geele draatjes verciert : Dit bloeizel 

Tijd. _komchierte Landein 't begin van Hooymaant te voorfchijn, en de Vrugh- 
ten op den Herfft, tot de groote van een Okkernoot geworden zijnde, blij- 
ven zoo ftaan tot d'áanftaande Zomet, wanneer dan wederom nieuwe ge 

om 
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HESPERIDES. 7 
dom bekomen, en verkrijgen in den tijdt van zeftien of aghtien maanden na 
het bloeyen haar volkomen rijpte. 

De Vrughten zijn van gedaante Ey-rondt, dogh een weinig ronder en in, 
getrokken, van verwe bleek-geel, flap van reuk, eenighzints de Citroen- 
appel gelijk, en wert door kunft van oeffening zoo ver gebraght , in groote en 
fchoonte , datze die niets behoeft te wijken , en voornamenlijk in menigte 
van foorten ; waar toe door zaayen en inoculeringe is uitgebreidt. Het 
veersje van den Dighter Husgens (daar hy van zijn Peeren zinght) kanhier Hofwijk. 
met reght op gepaft werden. 

die Peer , en hadr. geflaght, 
Door menig Overfpel tot zoo veel keur gebraght. 

De Limoen-boom wert verdeelt in Limoen, Ponzine , Adams-appel , 
Paradijs-appel , Lumia ende Limas. 

De Limoen-boom werdt int Latijn geheeten Malus Limonia, ende'de Naam. 
Vrught Lemon. 
In ’t Griekx nemo 
Dieby ons inde Nederlandze'Hoven gevonden werden; zullen hier in 

Ordre volgen. | 

Het zevende Hooftdeel, 

Van den gemeene witte Limoen. 

‚ Nder alle Limoenen , die hier te Lande tot rijpte komen is dit geen van | 
& # deminfte. DeBoom, die deze Vrught voortbrenght, verfpreidt zijn Gedaase: 
Takken (die op verfcheide plaatzen met Doornen bezet zijn) wijdt van een, 
de fchorfÎe is bleek, de bladerenlicht groen , breet, voor rond-aghtigh toe- 
loopende, de eerfte Scheuten zijn ros-aghtigh van verwe, die daar na fchoon- 
groen werden; de blommen zijn van vijf, fes, en zomtijdts van meer blade- 
ren gemaakt, de welk, eer die open gaan, purper-verwigh zijn, en van binnen 
wit; de Vrughten zijn matigh groot, ongelijk van gedaante, d'eene rond 
achtigh, d'ander lang-rondt, en zommige ook mis-maakt; de fchil is van 
buiten fchoon-geel, effen, enlieflijk van reuk, het vlees is dun, ’t mergh 
groen-geel, in aght of negen aaren verdeelt, van fmaak aangenaam zuur , vol 
fap, in’tmidden gemecenlijk ongeflooten en open , is mede zeer draghtbaar. 
n't Jaar 1670. heb ik op een dagh taghtigh rijpe Vrughten van een kleinen 

_ Boom gefneden, zoo dat in alle deelen waardigh is om geoeffent te werden. 
Deze Limoen wert hier by de Oeffenaars genaamt watte Limoen, enis de 
Limon vulgaris Ferrarii „ of gemeene Limoen van Ferrarius , heeft ver- gal 
fcheide veranderingen, die van malkander in gedaante : maar weinig in fmaak sdi 

_verfchillen ; beftaande het meefte ondetfcheit, dat de bladeren vän den eenen 
Boom wat fpitzer en meer gefchaart zijn als de anderen „’t welk van gelijken 
in de Vrughten mede wert befpeurt, die in langhte en rondigheit van mal- 
kanderen onderfcheiden zijn. Wy hebben verfcheiden reizen bemerkt, dat 
de Vrughten, hangende op eenen Boom, den anderen zeer ongelijk in maak- 
zel vertoonen. 

Het 



Gedaante. 

Hefperid, 
Kb. 3 C. 15. 

Gedaante, 

Hefper, lib. 
3. Cap‚ 6. 

Limon 
Sbardonius 
met ftrec= 
pen. 

8 NEDERLANTZE 
Het aghtfte Hooftdeel. 

Limon Sbardonius van Ferrarius. 

O Nder de geflaghten van Limoenen die in Nederlandt gevonden werden, 
isdeze uitfteekende , die wy nevens de twee volgende in den Hoff van 

den hoogh-geleerden Heer N Arnoldus Syen, Med, en Botanices Profeffor 
tot Leyden, gezienengeplukt hebben, in het Jaar 1672. Deze Limoen. 
boom is zeer gefchikt van Takken , en kan in een fchoone ronden Kroon ge 
houden werden; de bladeren zijn light groen , langh-aghrigh, voor fpits toe. 
loopende, een weinigh gekronkelt, met eenighzints gefchaarde kanten ; de 
blommen zijn van buiten met purputeftreepen, en binnen wit, de Vrughten 
langh-rondt, van matige groote, aan 't voetje van de fteel een weinigh inge- 
drukt, daar het de gedaante van een roosje fchijnt te vertoonen ; voor aan de 
navel {taat veeltijds een uitfteekent puntje , als of het was 't overblijfzel van 
’t middel-punt des bloms ; de fchil is fchoon-geel van verwe , onëffen, 
fchijnende als met groeven doorloopen, de {maak islieflijk, met eenige bit. 
terheidt , ’t vlees is fmal, in ’t {maken zoet-aghtigh; hec merg is aangenaam 
zuur, bleek-geel, in tien aaren verdeelt. Onder deze Hefperife Planten is 
dit al een van de geduldighfte int verdragen der ongemakken, die door de 
Nederlandze lught werden veroorzaakt. . 

Deze Limoen-boom wert van Ferrarius genaamt Limon Sbardonius, na 
een vermaart Oeffenaar , geheeten Fabritius Sbardonius , die de zelve eerft 
tot Romen uit zijnen Hof heeft voort-gebraght, zijnde buiten twijffelcen 
veranderingh door veelvuldige verentingh. 

Het negende Hooftdeel. 

Limon Sbardonius met mismaakte gedaante. 

Ny Nder de fpeelinge der natvre en zijn de Limoenen niet mis-gedeelt. Wy 
geven hier een Voorbeeldt , ’t welk genoeghzaam de voorftellin- 
ge van eenige Schrijvers zal vernietigen , die veel foorten van Vrugh- 
ten maken , alleen beftaande in verfcheide uiterlijke gedaanten , die niet- 
te-min aan eenen Boom gewaflen zijn, gelijk deze, en volgende Befchrij vin- 
ge zullen uitwijzen, alszo het mede-Vrugten zijn van den Limon Sbardonius. 
Zeer ongefchikt was deze Vrught, van maakzel lang-rondt, op de eene zijde 
wonderlijk uitpuilende met klauwen , aan welkers einde vier groene nagels 
waren, die van een Hoender- poot gelijk , leggende twee dwars over malkan- 
der, en de andere yder byzonder, van een gefcheiden, ’t welk zeer vreemt 
was om zien : In’tmidden doorgefneden, verdeelde zigh door zeven byzon- 
dere aaren 5 dogh aan de mifmaakte zijde wonderlijk in-een gedrongen. 

Ferrarins vermaant van de Limon à Rivo, dat hy daar aan heeft gevonden 
een mis-gewas, hebbende de gedaante van ’s menfchen handen,met de vinge. 
ren door malkanderen geflagen , gevende een zeer vreemde vertooning voot 
de ooge der aanfchouwers : maar die de zaak doortaften , zullen bevinden, dat men deze Vrughten niet als voor onvolmaakte fchepzels moet houden. 

Noch hebben wy aan den zelveBoom van de LimonSbardoiniius Ferrarii ge- zien deze geftreepte Limoen, welk van maakzel de eerfte gelijk was: maar in 
: ’ | e 
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HESPERIDES 9 
de lenghte met diepe ftreepen door-regen , die van her eene einde tot het an- 
dere liepen, hebbende voor een uitftekende punt, het vlees was {mal , en 
’t merg intien aaren verdeelt. Deze verandering is hier aangewezen, om de 
Wonder-werken des Almaghtigen Gods te vertoonen ; hoe dat op eenen 
Boom eenderley Vrught, op verfcheiden wijzen wert voortgebraght, en het 
niet-te-min geen byzondere foorten zijn, gelijk vele daar van maken, en 
aan de onkundige mede-deelen,’t geen wy hier boven hebben aangeroert,en | 
van Ferrarium mede voor fj peelinge der nature aangezien : maar niet-te-min, 
als byzondere foorten, met afbeeldingen van hem geftelt, gelijk by de Limon Hefp. lib. 4. 
pri effigie ‚ en in de Befchrijvingh van de Limon ffriatus valgatior. blijkt. rab € k 
t Welk wy hier een yder tot waarfchouwing hebben voorgedragen ‚ om niet 
lighrelijk yet tot een nieuwe verdeelingh te brengen : maar al-eer{t de oor- 
zaak van deze wonderlijke verandering wel te doorzoeken ; waar in men zal | 
bevinden, datde blommen , die deze mis-gewaffen voortbrengen , zelfs on- | 
volkomen van maakzel zijn. 

Het thiende Hooftdeel. 

Van de kleine Calabrifè Limoen, van Ferrèrins. 

D Eze Limoen van Ferrarius, Limon pufillus Calaber genaamt, na haar Befp. lib. 3. 
Vaderlandt, heeft de takjes met veel kleine doornen bezet, de bladeren “PS 

hebben een klein hartje after aan de fteel , als dat van den Oranjen-boom , en gedaante. 
zijn donker-groen van verwe , die van den Laurus Leodinenfts gelijk,rontom 
de kanten een weynigh gefchaart , de klommen zijn klein, van buiten purpur- 
verwig, van binnen wit, lieflijk van lugt. De vrughten zijn van groote als een 
klein hoender-Ey lang-ront van maakzel,van vooren met een Tuytje uitpuy- 
lende; de fchil is fchoon geel, dun, lieflijk van fmaak, zonder vlees, het mergh 

‚is door negen aaren verdeelt, groen-aghtigh van verwe, en fcherp-zuur van 
Ímaak, deze vrught hebben wy rijp geplukt in de Maant Augufti 1672. in 
den Hof van den Heer Pieter de Wolff, in de Purmer , en hier na’t leven laten 

__afteekenen; dit Boom-gewas is zeer vrughtbaar, kan onze flrengen lughe 
wel verdragen , zonder daar veel ongemak afte ontfangen. 

Van dic geflaght is nogh een ander, dat mede een aangenaam gewas is „en Tweede 
daar af heb ik een boomken in mijn Hof, en van Ferrartus genaamt Limon pu- °°“ 
Jillus Calaber alter, dat is, tweede foort van de kleine Calabrif Limoen, be- 
ftaande de verandering daar in,dat dit gewas in alle deelen, veel kleinder is, als 
de voorgaande, en magh wel voor een Naantje gehouden werden, ’t welk 
zigh vermakelijk aan het gezight vertoont; dit Boomke heeft zeer tedere Gedaante, 
dunne takjes, met veel doorntjes bezet , de bladeren zijn klein van maakzel, 
de Phyllerea niet ongelijk, donker-groen van verwe, de Blommen zijnals 
die van de voorgaande foort , maar veel kleinder „gelijk ook de vrughjes , die 
een weynigh ronder van maakzel zijn, en bequaam om in de peekel te be- 
„waren, vermits zeer aangenaam tot fpijze zijn. 



Gedaante. 
Hefp.lib. 3. 
Cap. 19, : 

Pinax lib, 

io NEDERLANTZE 

Het elfde Hooftdeel. 

Van de zoete Limoen ‚ van Ferrarius. 

E Limon dulci Medulla Ferrari,isde malus Limonia Major dulci van Bay. 

hinus, waftaan een fchöonen en in't aanzien cierlijken boom, welkers 
takken zijn bezet met verfcheide doornen , heeft bladeren die van den Oran- 

mel 4 jen-boom eenigfins gelijk, alleen datze aan ’t einde van de fteel ee hartjes: 

‘ hebben. De blommen zijn mede d'Oranje-blommen gelijk „ fchoon-wit, 
enlieflijk van reuk, de Vrughtis groot, langh-ront van gedaante , de fchil 

Gedaante, 

Hefp, lib. 3. 
cap. 3. 

fchoon-geel, kruydigh in ‘t{maken , ’t vlees matigh dik, niet onaangenaam, 
’t mergh is hoogh-geel,door negen aaren verdeelt, lieflijk zoet ; deze Vrugh- 
ten werden zomtijdts zeer groot, en veel geaght om in hete ziekten, tot ver- 
verfinge der Kranken te gebruiken. In den vermaarden Hof, van wijlen 
d'Heer Poan Roeters hebben wy de zelve verfcheiden reizen rijp gezien en 
gegeten, enis voorwaar de Oeffeningh wel waardigh, zoo ten aanzien van 
de heerlijke vrughten, als om het fchoone gewas, aangename bloeizel, 

en uitnemende geftalte des booms. Men vint die hier te lande zelden, als 

alleen by weinigh Liefhebbers, en van de zelven in grooter waarde gehou- 
den, overmits men die qualijk uit Italien kan bekomen, dewijl aldaar in 
aghtingh gehouden , en onder den gemeene boomen, niet veel overgezon- 
den werdt. 

Het twaalfde Hooftdeel. 

Van de Limoen-boom van St. Remo. 

D En Boom die deze vrught voortbrenght, is in-onzen Hof, hebben die 
onder anderen van St. Remo bekomen, hy maakt ongefchikte tak- 

ken, en brooshout, overdekt met een donker-groene fchorfle, de blade- 
ren zijn mede hoogh-groen; van maakzel langh-ront, aan het einde niet 
fpitstoeloopende, de blommen zijn wit met purpure ftreepen doormenght, 
zwaar vanteuk, die van den Citroen-boom gelijk, de Vrught is langh-ront; 
voor fpits, met een langh uitpuilende punt , (bynaden teepel van een Vrou- 
wen borft gelijk) after daer die aan den fteel vaft is, diep ingedrukt, de 
Schorfle is hoogh-geel, rouw en ongelijk, bitter van fmaak, dogh niet on- 
aangenaam van reuk , het vlees is bynaeen vinger dik, bleek geel en bit- 
teraghtigh, ’t mergh hebben wy bevonden door negen aaren verdeelt te zijn 
zuuren wrangh, deze Vrught wert groot , en heb die verfcheiden-malen 
rijpgehadt, dat deze boom onbemint maakt, is zijn teederheit, want hy 
veeltijts de bladeren des Winters laat vallen, daar door hy onaangenaam 
uit ziet, wy meenen dit te wezen de eerfte Limon Lagufticus van Ferrarins 
anders van hem , Limon St. Remigeheten, overmidts in veele deelen daar 
mede overeen komt, dezenboom is zeer milt in’tbloeyen, ’t welk byna 
*t gantfche jaar duurt, en is men genootzaakt de blommen af te trekken, 
ten einde den boom by zijn kraght blijft; dit zelfde verhaalt den voor- 
noemden Schrijver mede van de tweede foort , by hem genaamt Limon 

peers Ceriefcus, den welken viermaal in ’t jaar bloeizelen vrughten voort 
reng nt. 

Het 
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HESRERNIDES: 1 
Het dartiende Hooftdeel. 

Van de Peers-gewijze Limoen van Ferrarius. 

W Y hebben onder andere Limoenen van Genua, bekomen dit aangenaam nefp, lib, 3: 
boom-gewafch: zijndede Limon Perette Conftmilis van Ferrarsus, of ap. 15. 

een mede-foort van dien; alzoo daar eenigh verfchil inde befchrij vinge is : 
dezen boom heeft teedere en breukzame takken, de blaaderen zijn bleek= Gedaante. 
groen , voor fpits en fcherp toeloopende , aan de kanten gefchaart , en 
after aan de voet een dun langhaghtigh hartje, als een byzonder fteeltje, 
waar aan het blade {chijnt geheght te wezen , de blom is van verwe purpur- 
aghtigh, die van den Citroen-boomgelijk, de Vrught die wy in den Jaare 
1672 hebben rijp gezien, is van maakzel langhwerpigh, in’t midden uitz 
puilende, na onder loopt die weder {mal toe, en boven aan den fteel een weis 
nig dik, daar de zelve wat in-gedrukt is, de fchor{fe is geelaghtigh, rouw, als 
met knobbeltjesbezet, het vlees isdun, en het mergh groot, vol zap, var 
een geelaghrige verwe, door negen aaren verdeelt, alwaar wy eenige beginzes 
len van zaat vonden, de fmaak was zeer aangenaam, tuffchen zuur en zoet; 
deze boven-gemelden Limoen vrugt hebben wy aldereerft bekomen van den 

“Heer Boot ‚ Raats-heer in den Hove van Uytrecht, die daar af een fchoonen 
boom in zijnen Hof heeft, ook hebben wy onder andere boomen van Ge- 
nua, naderhant eenen bekomen, en doen nogh dagelijks naarftigheit zoo 
veel ons mogelijk is, het getal der verfcheiden foorten te vermeerderen, tot 
gieraat van onzen Nederlantze Hefperides. 

Het veertiende Hooftdeel. 

Van de Lima. 

he de geflaghten van Limoenen, Lima genaamt, hebben wy hier 
nogh geen anderen , als de zoeten gehadt, dezen Boom heeft Gedaants; 

breukaghtigh hout, de takken zijn light-groen, op eenige plaatzen met 
kleine doornen bezet, heeft langhaghtige bladeren, als die van den gemeene 
Limoen , light-groen, en aan de kanten een weinigh gefchaart, gevreven 
zijnde, geven een aangenamen reuk, de blom is kleinder, als van deande- 
te Limoenen , wit van verwe , die van den Oranje-Naantje gelijk , de Vrught 
isront, aan't einde met een uitftekent mammetje, van groote als een mid- 
delbaren Oranjen-Appel, de Schorffe is zeer dun en effen , lieflijk van reuk; 
geelagheigh, met dun vlees, het mergh Zulpher-verwigh , isdoor zeven en 
zomtijts aght aaren verdeelt, zeer zoet van fmaak ‚ deze vrught hebben 
wy hier te landen verfcheiden-malen rijp gehadt, en is niet te twijffelen of 
alde andere foorten van Lima zouden in Nederlandt mede wel tieren, ten 
aanzien datze de gemeene ongemakken van dit gewefte, geduldigh verdraagt 
en tegen ftaat , het geen dezen boom aangenaam maakt is de vrughtbaarheit, 

_enaangename lieflijkheit van hareappelen, die bequaam zijn om den onma- 
telijkenbrant, der heete koortzen te verkoelen. 

Het 



Gedaante, 

Hefp. lib. 3. 
cap. 24. 

Gedaante. 

- Stamis vaften hardt van 

â NEDEERAN TZ E 
Het vijftiende Hooftdeel. 

Van de Adams-appel of gemeene Swarte-Limoen. 

D En boom die den gemeene Adams-Appel voortbrenght, zijn de takken 
met veele lange, fterke doornen gewapenc, het hout is broos en light 

brekende, flordigh in ’t waflen, en kan niet als met groote moeiten tot 
een goeden Kroon gehouden werden, de bladeren zijn donker-groen, hart, 
enlangh-ront van maakzel , een weinigh gekronkelt, en hebben veeltijdts 
aan hetbegin, een hartje of voetje gelijk de Oranje-bladeren, de blomtnen 
komen overvloedigh daar op voort, grooter als den Oranje-blom, van 
binnen wit, en van buiten met rootaghtige ftreepen, flap van reuk, de 
vrugbt is rondraghtigh, onder en‘ boven een weinigh in-gedrukt , de ge. 
meene Oranjen-appel wel tweemaal in groote overtreffende, de verwe is 
volkomen Gour-geel, de Schorfle een weinigh rouw en gekartelt, het vlees 
matigh dik, aangenaam van fmaak „ het mergh is zulpher-verwigh, lieflijk 
zuur, door elf of twaalf aaren verdeelt ‚ deze Vrughten hebben wy alhier te 
lande by fchoone warme Somers, in ’t zelfde jaar by narijp gehade, gelijk 
zulks 1670 gebeurt is, den boom is by ons met den naam van Swarte Limoen 
bekent, om dat de vrughten zoo haaft die fpeenen, zwart van verwe zijn, 
Het is de Pomum Adami Comune van Ferrarius. Hier te lande is dezen boom 
gemeen by de Oeffenaars, en wert in Brabant van de Hoveniers Citroen- 
boom genaamt, dogh zeer qualijk, vermidts daar mede geen gemeenfchap 
heeft, onderallefoorten van Limoenen is deze de hartfte „om de koude des 
zer landen te verdragen, en zeer gewilligh in ’t voortbrengen van hare vrug- 
ten, welkers zap in de fpijze zeer aangenaam wert bevonden, hoewel Fer- 
rarins dat eenighzints fchijnt tegen te {preken, zoo heeft ons de ondervin- 
dingh noghtans anders geleert. 

Het feftiende Hooftdeel. 

Van den Oranje-boom in ’t gemeen, 

O Nder de Hefperife Doghteren heeft Hefperthuza , welk is den Oranje: 
=S boom den aldergrootftelof , zoo ten aanzien van de vermakelijkheidt , 

des gezights, als van wegen de uitmuntende eigenfchappen, waar mede die. 
begaaft is, dezen boom wert tot een bequame hooghte, dogh verfcheiden, 
na de plaatzeen lught, daar die geplant is, de Wortelis dik en knoeftigh; 
fterk van reuk, en geelaghrigh, in veel dwarfle zijd-takken verdeelt, de 

hout , en binnen wit, de Schorfle is donker-groen, 
met een yzeraghtige verwe vermenght, de kroon verfpreit zigh in veel take 
ken, die aan de einden in menighte vrughtbare fcheutjens verdeelt zijn; 
‘deze takken zijn met verfcheide doornen gewapent , dogh die vergaan; 
door de vrughrbaarheidt en menighvuldigh inoculeeren. De Bladeren zijn 
fchoon groen, groot, na vooren fpits toeloopende, after aan de fteel is 
een voetje, datde gelijkenifTe van een hartje heeft, uit welk het groote blat 
fchijnt voortte komen, en zijn alle met meenighte kleine en byna onzight- 
bare gaatjes doorboort,even als de bladeren van het Hypericum. En wanneer 
men die tuflchen de vingeren wrijft, geven een zoete en aangenamen reuk. 
De Blommen zijn fneeuw-wit, van zes of aghr bladeren gemaakt in't midden 

ver- 
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HESPERIDES 13 
__verciert met witte vézelen, die aan haar einden geel zijn, waar tufchen 
_’fchepzel van de Vrught zight vertoont. Dit bloeizel, dat hier te Lande in 
__Juniote voorfchijn komt, isfterk, dogh lieflijk van reuk, voornamentlijk 

des morgens eer de Zòn op is, en des avondts wanneer daar weder af 
_ geweekenis. DeVrughr is Saffraan-verwigh, of hoogh gout-geel, rondt vrughe. 
_ van maakzel , de fchor{fe is eenighzins rouw , het vleefch voosaghtigh, wir, 
_bnaängenaam van fmaak, ’t mergh is door byzondere vliezen in aght deelen 
_afgefcheiden. 
___Deze Vrughten geven alhier te Latide geen volkomen rijp Zaadt , en wer: 
den in een Jaar niet rijp ; maar hebben daar toe twintigh Maanden van noo+ 
den, en alsdan behoeven zy die van Italie , in aangenaamheidt van fmaak , 
niette wijken. Dat den Oranje-boom vrughtbaar en langh-levendeis , ge- 
tuight Ferrarigs; wanneer hy verhaalt van den Boom, die binnen Romen , Hef. lib. 4 
în het Kloofter van St. Balbina gevonden wetd, en aldaar vijf hondert Jaren “P * 
géftaan heeft. _Ván meer diergelijke maakt dien Schrijver gewagh: Als 

_ ónder anderen van den Oranje-boom op den Berg Awvertinus , in het Do- 
__sninicaner Kloofter van de H. Sabina , die omtrent vier hondert Jaren oudt iss 
welke nogh Jaarlijks bloeyen, en vele Vrughten voortbrengen. 

Wat belanght de plaats, van waar de Oranje-boomen eerft zijn geko- Oorfpronk. 
men, is niet welte zeggen; dewijl die in veel Geweften des werelds werden 

_ gevonden, zoo in Ooft als Weft-Indien, en byzonder door ganfch Italien, 

__Hifpanien, Portugaal, en verfcheide Oorden in Vrankrijk. 
___Den Oranje-Appel-boom heeft zijn ootfpronkelijke benaming, nadever- Naam. 
_we van deVrugt,die gout-geel is,en daar na nevens de andere Hefperife appels, 

Aureurr Malum, en Malus Anrantia Major genaamt; want overtnidts die C. Bauhini_ 
aan de Ouden niet en zijn bekent geweeft, zoo heeft die ook niet veel vreem- eig di 
| de benamingen, en die d'er zijn, zijn deze; Nerantinm, Rauwolff, Arangia 
d 

| 

Le] 

_ Cord. indiofcor. Arangius Cord. Hiftor. En dus verre hier van genoegh. 
___Wat nu vorder de verfcheidenheidt aangaat, zullen wy vervolgens be= 
fchrijven, voor zoo veel wy in onze Hoven zelfs hebben ondervonden, en 
_geoeftent. 

Het zeventiende Hoòftdeel. ’ 

Wai den gemeene Oranje-appel ‘van Ferrariui. 

pr Errrins noemt deze in’t Latijn Agrantium vulgare, dat is, gemeene Hefp. lib. 45 
&__Oranje-boom, en heeft dry ónderfcheide foorten, beftaande in de {maak ; *® % 
want de eene is zuur „de tweedé zoet, eri de derde van een gemenghde, dar is 
tuffchen zuur en zoete maak. De zuure Oranje-appel heeft van buiten 
een droevige , bleeke, graanaghtige fchor{le, en fcherpen reuk, *t mergh is Gedaante, 

EE 

E Het 



Gedaante. 

Hefp, lib. 4. 
cap. 3-* 

Gematigde. 

Hefp, lib, 4 

cap. 5. 

Gedaante. 

a ONEDERDLANTZE 
7 Het aghrtiende Hooftdeel. 

Van de zoete Oranje - Appel. 

TE Boom die zoete Oranje-appelen voorcbrenght , isin gedaante vande 
D zuure niet te onderfcheiden, alleen beftaat de verandering in de Vrught, 
die een dunne, gladde, hoogh-geele en bitteren fchil heeft’t vlees is matigh 
dik, en fwavel-verwigh, het mergh is vol, zoet ‘én aangenaam fap, in aghe 
deelen door byzondere vliezen onderfcheiden. Dit fap loopt na de Winter 
niet weder re rugh , gelijk dat vande zuure Óranje-appel : maar werdt veel 
langer daar in behouden. Zerrarius fchrijft, dat de Hoveniers omtrent 
Genua ondervonden hebben, dat aan de plaats, daar dezen Boom geplant, 
of geftelt werdt, veelgelegenis, indien wel ter zonne ftaat , dat alsdan de 
Vrughten aangenaam zoet van fmaak zullen wezen : maar indien de plaats 
fchaduwaghrigh is, in tegendeel onaangenaam, en alles in bitterheidt fchijnen 
te veranderen. Alzoo de gematighde Oranje-appel, in de uiterlijke en in- 
wendige gedaante niet is te onderfcheiden als in de fmaak ; zoo heeft het niet 
noodigh geweeft, een byzondere befchrijvinge ‚ nogh afteekeninge daar van 
te maken. 

Het negentiende Hooftdeel. 

Van den Oranje-boom met gekrulde bladeren van Ferraris, 

y4a Ferrarius werdt dezen Boom genaamt Aarantium Crijpo Folio, dat is; 
Oranje-boom mer gekrulde bladeren , enis van niemant, als van hem, 

eerft befchreven.  Deltalianen noemen die Riffe de Poullé. Dezen Boom 
brenghc Takken voort , die aan haar opperfte einde mer veel dighc-in-een- 
gedrongen ongewapende takjes bezet zijn , hebbende korte , dikke, in-een 
gekronkelde bladeren, met een klein hartje aanden fteel ; (dogh zommige 
hebbend’er geen.) In't eerfte uitfchieten vertoonen zig deze bladeren {pits ; 
‚en werden naderhandt rond-aghtigh , zijn flap van reuk, en aangenaam 
groen van verwe, op. het einde van de takjes komen de blommen voort, dight 
by-een, als in bondeltjes t'zamen-gehoopt, de bladeren ván de zelve zijn 
een weinigh naar buiten omgekrult, en hebben alle een liefelijke lughe; 
het maakzel is als die van de gemeene foort. De Vrught is den gemeenen 
Oranje-appelgelijk, uitgenomen dat onder en boven wat plat van gedaante 
is, de fchil is by-na Saffraan-geel ‚touw-aghtigh, een weinigh bitter in ’t fma- 
ken, ’t vlees is dun, los, en onfmakelijk,’t mergh is geel,door een gematighde 
zerpheidt, lieflijk van {maak ‚en werdt door byzondere vliezen in aght dee- 
len onderfcheiden. Dezen Boom moet met naarftigheidt op gepaft werden, 
dewijl door haar veelvuldige dight-in-een-waffende takken lightlijk komt te 
vervuilen en te verftikken, doordien meer takken en blommen voortbrengt; 
als de zelve behoorlijk kan voeden ; waarom het Mes daar aan niet moet ge= 
fpaart werden, indien men de Vrughten , die zeer fchoon zijn , wil genieten; 
en den Boom by zijn kraghten behouden. 

Het 
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HESPERIDES 

Het twintighfte Hooftdeel. 

Van den Oranije-boom met geroosde Vrug ht. 

yEzenBóom, die vân Ferrarius genaamt werdt Aurantium Rofeum, is gedaante. 
4 in't aanzien niet veel van den gemeenen Oranje-boom verfchillende , radi 

als dar de bladeren langh en fmalder zijn, de blommen zijn mede die vanden ©” 
gemeene Oranjegelijk. De Vrught, wanneer volkomen is, is van bequame 
groote, after en voor wat ingedrukt, voor-aan vertoont zigh een roosje , ' 
en daar de fteel vaft is, ftaan mede eenige verhevene deelen „ zijnde een fter- 
tetje gelijk; de fchil is bleek-geel , ’t vlees matighdik, een weinigh bitter, 
* mergh is lighefwavel-verwigh, in negen deelèn onderfcheiden , en lieflijk 

_âmperin’t{maken. Dushebben wy die in onzen Hòf in’t Jaar 1671. met 
de zelve van Ferrarium ganfch overéen te komen, bevonden, en alhier na het 
leven doen af-teekenen. Deze Vrught is om haar fchoonheidt waardigh 

_onderhoudente werden, dewijl de vrughtbaarheidt, nevens de groote der 
Appelen, het aanzien van den Boom vermeerdert. 

Het een-en-twintighfte Hooftdeel. 

Van den Oranje-boom met bonte Vrught. 

O Mde verfcheide veranderingh, zoo veel doenlijk is , by-een te hebben , 
_{ zoois dit teedere Boom-gewafch wel waardigh om by andere gevoeght 

engeftelt tewerden, Dezen Oranje-boom werdt, zoö ten aanzien van 
__de onderfcheiden verwe, die in de bladeren en Vrughten zigh vertoonen,van 
Ferrarius genaamt Agrantium Virgatum ‚ enby ons, bonte Oranje-boom, Hefp. lib. 

_ Zy isveel eerder alseenigeandere, alzoo de koude niet wel dragen kan, ps AN 
heeft veel zwakke en light-brekende takken ; die óp verfcheide plaatzen met 
eenige fwavel-verwige ftreepen bezet zijn; de bladeren zijn in veel deelen 
kleinder als die van den gemeene Oranje-boom, en hebben mede op eenige 
Vän de zelve verfcheiden fwavel-verwige vlakken, 't welk aangenaam om 
zien iss de blommen zijn die van de gemeene gelijk, dogh kleinder, de 

_Vrughr is voor haar rijpte met groene en wit-fwävelaghtige ftreepen in or- 
dre bezet, en als door zekere ongelijke linien onderfcheiden ; afs de Vrught 
tijp isgewörden, zoo zijn de groene ftreepen geel, en de andere in falraan- 
geel verandert, de (chil is wat rouw, *t vlees dik, en’t mergh fwavel-verwigh 
in negen deelén door vliezen onderfcheiden, 't welk lieflijk-zuur van fimaak 
is, de ganc{chen Appel is een weinigh langh-rondt ván gedaante. Hier ftaat 
dantemerken, dar alle de bladeren en Vrughten van dezen Boom niet zijn 
van tweederhande verwe, maar alleeneenige, en is van onseerft gezien met 
volkome rijpe Vrughten. Inde Hoven vande Heer Joan Roeters, zalr. in 
zijn leven Secretaris der Stadt Amfteldam, en by Willem vanden Heuvel; 
beide de ervarenfte en grootfte Geffenaars van önzen tijde, 
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6 NEDCERiLAENT ZE 

Het twee-en-twintighfte Hooftdeel. 

Wan den Oranje-boom met gehoornde Vrught. 

Gedaante, D Ezen Boom isonderalle andere Oranje-boomen, de luftighfte in ’t aan- 
zien, ende befte om hier te Lande te oeffenen , om dat de vrughtbaarfte, 

enhardcfte tegen de koudeis, zy {chiet hooge en wijd-uitgebreide takken, 
de bladeren zijn denker-groen , grooter ‚ en voor veel-fpits-toeloopender als 
die van den gemeene Oranje-boom; de blommen zijn lieflijk van reuk, en 
zomtijdts van veel bladeren gemaakt, even als of die dubbelt waren3 de 
Vrughren hebben veel wonderlijke gedaanten, met uitftekende punten, en in- 
gedouwde hoeken, vertoonende de gedaante van een manlijkheidt, andere 
van een Vrouwlijkheidt. Waarom van Ferrarius ook Aurantium Herman 
phroditum, frve Corniculatum genaamt werdt; de fchil heeft een fchoon 
Saffraan-geele verwe, ’t vlees is dik, voos, met weinig {maak ,’t mergh werdt 
intien, twaalf, en zomtijds in meer en minder vliezige huisjes befloten ; 
waar van den eenen den anderen begrijpt ; de fmaak is gematight zuur, niet 
onaangenaam. Dezen aardt is hier te Lande by veel Liefhebbers begeert, _ 
en werdt in verfcheide Hoven gevonden, alwaar met den naam van Kloofter- 
Appel bekent is. 

Hefp.lib. 4. 
‘cap. 9e 

Het dry-en-twintighfte Hooftdeel. 

Van verfcheide mis-gewaffen. 

Help. lib.4. Jy Aar werden by Ferrarium gevonden verfcheide Oranje-appelen, die vaa 
cap‚g,8,1n. hem zijn aangeteekent als byzondere foorten, gelijk de Aurantium 

Kore duplici „Aurantium Femine, five Fatiferum ‚ en durantium diftortum; 
van welkealle, ick vangevoelen ben, maar een en de zelve te zijn, behoo- 
rende tot den voorgaande Boom, te weten, met de gehoornde Vrught; 
wantdie, en nogh meer onderfcheiden in gedaanten , aan een Boom hebbe 
gezien, ook dubbelde blommen ; want ben veeltijds gefchiedt , en dat dir 
alles in de veranderingh der gedaante, nietanders is als een fpeelinge vande 
natuur. Wy hebben aangemerkt, hoe de blom dubbelder en menighvuldi 
ger bladeren heeft,deVrught mede vreemder in gedaante te voorfchijn komt, 
en wat de durantium Callofium belanght, die hebbe aan den gemeene Oranje- 
boomgevonden. Het zelve is mede vande Limoenen te verftaan , gelijk 
hier vooren in ’t negende Hooftdeel van dit Boek heb aangewezen , in 
de Limon Sbardomius : zoo dat van alle deze veranderingen geen by- 
zondere foorten zijn te maken ; maar alleen voor mis-gewaffen moeten 
gehouden werden. Hier zoude men wel al de verfcheidenheidt der onvol- 
maakte gewaflen hebben konnen vertoonen : maar het heeft ons onnoodigh 
gedaght, en oordeelen dat met deze aanteekeningh genoegh is aangewezen, 
wat van zoodanige Vrughten is te houden. | 

Het 
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HESPERIDES. 17 
Het vier-en-twintighfte Hooftdeel. 

Van, de Appel Sina, of Lisbonfe Oranjeboom. 

L'Errarins noemt dit Boom-gewas Aurantium Olyfiponenfè, of Lisbonfe zet miv. 4, 
Oranje-boom, om dat die door de Portugezen aldaar eer{t uyt Sinage- “P-'3- 

braght is, en van daar na Italien, en meer andere Geweften verzonden. Deze 
heeft teedere, dunne, doornaghtige takken , en lange voor-fpits-toeloopende gedaante, 
bladeren, de welke, gewreven zijnde, lieflijk ruiken ; de blommen zijn klein- 
der als die van den gemeenen Oranje-boom , de Vrught is net rondt , van ma- 
tige groote, de eh van buiten gladt en effen , lieflijk geel van verwe, ’t vlees 
isdun, wetdt om de aangename maak te zamen gegeten ‚’tmergh, dat zigh 
in negenen verdeelt, is volfap, en matigh geel, van een aangename zoetig- 
heidt , met een weinigh ampers vermenght. Daer ftaat te merken, dat deze 
Vrughten verbafteren, gelijk wy konnen zien aan die ons werden toegezon- 
den. DePortugaalze zijn de befte van Europa; want om den aangenamen 
fmaak te behouden,zo in-oculeeren haarHoveniers die op den zoeteCitroen- 
boom, en daarom willen die Boomen , van daar hier te Lande gebraght, niet 
weltieren. Die van Genua zijn minder geaght, en op Oranje-ftammen ge-. 
zers wy hebben die nu voor weinigh Jaren bekomen, en voor zeker ver- 
flaan, dat in Brabandrt volkomen rijpe Vrughten hebben voortgebraght, en 
twijfel niet of wy zullen haaft de zelve mede genieten, dewijl den voorfpoe- 
digen wasdom onzer Boomen daar toe groote hopegeeft. Wat de afteeke- 
ningh belanght , die zijnde takken, bladeren en blommen na onzen Boom 
gemaakt : maar de Vrught na een uiclandzen Appel. 

Het vijf-en-twintighfte Hooftdeel. 

Van de Oranje-boorn met zoete fchil. 

DE zoet-fchilde Oranje-boom brenght fware en dikketakken oort, de Gedaante. 
bladeren zijn groot ‚dik, hardt, en korter als die van de gemeene foort, 

van verwe donker groen, de blomfmen zijn groot, en fpreiden haar wijdt uit, 
en zijn overvloedigh in menighte, de Vrughr is groot en fwaar, de fchil 
fchoon Saffraan-geel , aangenaam bitteraghtigh, het vlees is vaft en dik ‚van 
een lieffelijke zoete bitterheidt ; (waar van de naam Oranje-appel met zoete 
fchil zijn oorfpronk heeft) 'tmergh is fwavel-verwigh, en gematight zuur 
van {maak, door byzondere vliezen in negen deelen onderfcheiden. Dezen 
Appel met fchil,vlees, merg en zuiker t’zamen klein gewreven, wert daar uit 
een treffelijk behulp-middel tegen de gebreken der mage gemaakt, volgens . 
‘tgeen Ferrarius daar van verhaalt,en is deze Boom by hem eerft genaamt 4y- Hefp. lib, 4: 
rantium dulci Cortice, en is de Malus Aurantia Cortice dulci Eduli.b. p. & C45. Baan. 
Cluf: Hift. voorwaar waardig am geoeffent te werden,zoo ten aanzien van de Pinax. 11u, 
Vrught, als-mede om de luftigheidt des Booms, die genoeghzaam weeldrigh S*® 6 
in’tgroeijen is. De Brabanders noemen dezen Appel t'onrecht Pomum 
Adami; alzoo wy de opreghte van Ferrarius hier voor in vijftiende Hooft- 
deel hebben befchreven. 

F Het 
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Het zes-en-twintighfte Hooftdeel. 

Van de Oranje-boom met. de kleine Vrught. 

Hefp, lib. 4. D Ie klein Oranje-boomtje werdt van Ferrarins genaamt Aurantiam 8}. 
CiBauhin. *-* nenfe, en isde Malus Aurantia Humilis van Bauhinus en Clufins, ook 
Piaacl, rr. gemeenlijk Naantje geheeten , het heeft korte en dighte in-een-gedrongen 
ende takjes, de bladeren zijn die van den gemeenen Oranje-boom gelijk. Maar 

in alle haar deelen veel Kleinder, voor {pits toe-loopende, de blommen (die 
het overvloedigh voortbrenght) mede als op malkanderen gepakt, en zijn 
van maakzel die van d'andere foorten gelijk , dogh zo groot niet; de Vrught 
ís van groote als een Okkernoot,de fchil is Gout-geel, niet zeer bitrer,'t vlees 
weinigh, en het mergh is onderfcheiden in aght deelen,van {maak aangenaam 
zuur. DitBoom-gewasis zeer vermakelijk in't gezight, en dat ten aanzien 
vande overvloedige vrughtbaarheidt, die veeltijds mede oorzaak is van het 
korte leven, indien men daar in niet voorziet, door wegh-nemen van de over. 
vloedige Blommen en Vrughten: | Ee 

Tot hier toe zijn wy nu bezigh geweeft mer alle de foorten van Vrughten 
te befchrijven , die tot nogh in onze Nederlandze Hoven zijn te vinden, en 
by Ferrarium in zijn Hefperides vermelt, wie wy ook hebben na-gevolght, 
voor zoo veel hy metonze ondervindinge over-een-komt, en dewijl ver- 
fcheiden veranderingen hebben aangemerkt, 't zy die haar oorfpronk neemt 
van onze Oeffeningh, of andetzints, zoo zal men die genoegh bekennen, 
als men deze Befchrijvingen nevens de af-teekeningen met die van dien 
Schrijver willen vergelijken , en vorder hopen dat door naarftigheidt der 
Liefhebberen nogh meerder nieuwe Soorteeringe ons Nederlandt mogen 
werden toe-gebraghr. 

Het zeven-en-twintighfte Hooftdeel. 

Van het onderfcheids der Oeffeningh van den Limoen-en Oranje-boom. 

At tot de gemeene oeffeningh treden , {zoo hebben wy het onder- 
fcheidt, dat tuflchen het op-queecken van den Limoen-boom en Oranje- 

boom is, hier willen aanwijzen. Het heeft zijn oorfpronk daar uit, dat den 
Limoen-boom teerder als den Oranje-boom werdt bevonden, omde onge. 
makken en koude van onze harde lught te verdragen ; overmides het hout 
veel zaghter, en nergens na zoo vaft gefloten is. Onder de foorten van Lie 
moenen is mede onderfchieidt ; want daar zijnd’er geen, die de rampen van 
ons Climaar beter konnen tegenftaan , als die wy befchreven hebben met den erfteboek, naam van gemeene witte Limoen, en den Adams Appel fwarte Limoen ge- piver 8 ‚naamt, daarom die van onze Oeffenaars meeft bemindt; en voortgeteelt 

Iderx ry. Werden: Maar wy hebben betoont, dat nogh meerder foorten van Limoenen Hooftdeel. tot vtughebaarheidt zijn te brengen, gelijk de Befchrijvingh hier vooren uit- 
wijft. Voorts is de handelingh eenderley, behalven datde Boomen , die zoete Vrughren dragen , begeeren een wel-ter-Zonrnie ftaande plaats ; op dat 
de Appelen daar door tot beter kooking , en aangenamer {maak zouden ge- raken, ‘t welk niet zijn zal, indien men in tegendeel handelt. Ten anderen, is nogh dit, dat men inde voort-teelingh niet gebruike ‚als het zaadt vanden 

Oranje- 
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HESPERIDES. 19 
Oranje-boom, ófn dar de koude dezer Landen beter kan tegenftaan, gelijk 
voorenis verhaalt. Zelf in Italiën werden de Limoen-zaden zelden gezaait, 
om haar fwakheidts wil ; want alle Limoenen willen gaarne in de Oranje- 
{tam door in-oculatie vatten, vrughtbaar, en tegen de koude en andere onge- 
makken harder zijn, als of die op haar zelven warten gezer. 

Het aght-en-twintighfte Hooftdeel. 

Hoe men de Boomen uit andere Landen bekomt. 

H Et zal niet wen zijn ‚ aantewijzen, hoedanigh deze Hefperije 
Boomen hier te Lande verktegen werden, voor die gene, die de zelve 

__door het zaaijen niet willen afwaghten. Hier ftaar waar té nemen Tijdt en 
Plaats, en de wijze hoedanigh men zal handelen : ’ Is voor eerft noodigh ; 
dar de op-gravingh en in-fchepinghgefchiedt in de maanden van December, 
of Januario ten langhften; op dat in May mogen ontpakt en geplant wer- 
den; want zoo het later nade Zomer loopt, ftaat men in groot gevaar, om 
de Boomen te verliezen , of ten minften is men veel ten afteren , om die aan 
her groeyen te krijgen. De plaats, daar die moeten gehaalt werden, is 
St. Remo, gelegen aan de Riviere Nervi, van waar gevoert werden op Genua, 
uit geen ander Geweften zal men Boomen brengen, om alhier in ons Neder- 
tand: te oeffenen , overmidts de gelegentheidt van die plaats, boven alle die 
in Italien zijn, met ons Climaat beft over-een-komt, als leggende op de 
hooghte van omtrent 43 Graden, benoorden den Evenaar. Ten anderen, 
werden daar de befte en er varenfte Hoveniers van gantfch Italien gevonden, 
daar komen geen rechter Stammen , nogh fchoondet Vrughten, als uit dezen 
Hefpérides. Indien men de Boomen uitwarmer Landen , als Hifpanien of 
Portugaal brenght, voorwaar het zal te vergeefs wezen , dewijl die onze 
koude en ongeftadige Lught niet wel konnen dragen. 

Wanneer nu de Oranje-en Limoen-boomen op de gezeiden tijdt met een 
goede klomp Aardèê om de Wortel , zijn uit-gegraven , zullen die met aard- 
mefch verzorght werden, op dar de Maffa geheel blijft, en geen aarde kan 
af-vallen, laat die dan pakken met de gantfche kroon , aght of thien , meerdet 
of minder, na zy groot zijn, in een fuiker-kift, die toe-gemaakt, en in het 

_… Schip, op een lughtige plaats geftelt werdt , en zoo konnen die zes of aght 
weken goer blijven : maar hoe de Reis korter valt, hoe beter. Hier by dient 

nogh tot waarfchouwingh , dat zorge gedragen werdt, in de kiten geen ope- 
ningh, nogh eenige gaten te maken ; op dat de Ratten , die zomtijdts veel in 
de Schepen zijn, de ftammen niet fchenden ; want wy de ondervindingh 
daar af met leetwezen hebben gehadr,dat de baften in’t ronde van de Boomen 
waren af-gegeten, en hier mede de was lange verwaghtinge verydelt. En dit 
is, wataangaat de overvoeringe uit Italien; waar door onzen Hefperides in 
Nederlandrt haar eerfte beginzelen genomen heeft, | 

Het 

Tydt, 

Plaatze: 

Handeling. 
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Het negen-en-twintighfte Hooftdeel. 

Van de flellingh der Limoen-en Orartje-boomen. 

D le deze Boomen te reght wil oefenen, moet voor eerft een goede ver. 
kiefingh doen van een bequame ftant-plaats , daar men de zelve den 

gantfchen Zomer laat blijven. Men zal hier toe bereiden in den Hof een 
gelegentheidt aan het Zuiden of Zuïd-ooften, en is ’t mogelijk „reght voorde 
Winter-plaats. Hiertoe moet een ruimte blijven, die vijfsen-twintigh, der= 
tigh , of meerder voeten wijdt is ‚ na de mate en groote van het Erf, of den 
Hof. ’tZalzeer dienftigh zijn, dat deze plaats in ’t vierkant om-zet werde 
met een Heiningh van Elft, of anderzins Fruit-boomen , die gevloghten zijn, 
en in de hooghte op-geleidt, om alle toegangen aan de Winden te benemen, 
op zoodanigen wijze kan men een open-lughtige louwte maken , diedeze 
teedere Vreemdelingen zeer aangenaam is ‚ om aldaar te ontfangen de ftralen 
der Zonne, die oufiebed de vrughtbare Wanden deze Hefperzfe Maaghden 
komt te vermaken, ensmet malkanderen veroorzaken, een t’zamen-men- 
gelingh van aangenamen oogen-luft. Tegen het Zuid-ooften , indien 
’t mogelijk is, zal men de Zomer-ftellingh begrijpen, en voor-al het Weften, 
Zuid-weften en alle deelen van het Noorden verwerpen, dewijl hier uit veel — 
tijds fwareftormen, vuile dampen en fchadelijke Winden voortkomen, die 
zelfs onze inlandze Vrught-boomen niet konnen verdragen, ik laat ftaan 
deze 5 daarom zalmen die, zoo veel mogelijk is, uit-fluiten; op dat geen 
ziekte of verlies van bladeren,tot groot nadeel van den wasdom wert veroor- 
zaakt; want zonder zoodanigen bequamen ftant-plaats zal men te vergeefs 
de volkomen op-queekingh van deze Boomen, nogh hare Vrughten hebben 
te verwaghten. Men vindt by verfcheide onkundige Oeffenaars, die voor 
de ftant-plaats geen zorge dragen, datze in ’t gemeen met quynende Boomen 
voorzien zijn. Daarom dan de louwte en befchuttinge der Winden ten 
hooghften noodigh is; als-mede de verkiezinge van het voorfz. Geweft, 
dat zelf in Iralien werdt waargenomen , veel meer dan in deze Landen, 
Indien het doenlijk is, en de gelegentheidt toe-laat, dat deze ftellingh der 
Boomen voor het Winter-huis gefchieden kan, zoo zal men bevinden, dat 
deze lieffelijke Parel-bergen in haren bloey-tijdt niet alleen de oogen met 
een heerlijk gezight : maar ook door de geopende Venfteren de verblijf-zaal 
van haren Heer met zeer aangename Reuk-werken zullen vervullen, 

Het dertighfte Hooftdeel. 

Van de Aarde en Mifch. 

Vv Erfcheide foorten van Aarde kan tot deze Oeffeningh gebruikt werden; 
gelijk de dagelijkze ondervindingh leert , dat yder zigh nade gelegent- 

heidt van zijn woon-plaats kan behelpen. In Italien omtrent St. Remo be- 
vindt men een geele , vette en fware kley-grondt ‚de Brabanders hebben een 
zavel-kley-aarde, en ontrent Haarlem in Hollandt hebben de Oeffenaars in 
gebruik een wel-gemefte zand-grondt; waar in deze Boomen hare Vrughe 
ten weelderigh voortbrengen. In’tkorte, men kan met zandt, aai el 

MUACH 
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mifch , tot allen tijden een bequame aarde bereiden, daar de Hefperife Plant- 
zoenen weelderigh in zullen tieren ; wanneer oude en welverteerde mifch 
daar in niet komtte ontbreken. Hetiszeker, dat hoede aarde fchoonder, 
hoe die beter is, wy gebruiken een wel-gemefte aarde mer wit en zaght 
zand doormenght , tot den toe-ftel van deze grondr, is alle aarde, nogh zand 
nieteven bequaam, de raaye kley moet men om haar koude als ondienftigh 
verwerpen, en verkiezen een aarde, die bruin-aghtigh, zaght, lughtigh „ 
zoet, vet ‚en vaneen goeden zoeten reuk is, dat men beproeft met d’aarde in 
zoet water eenige uuren langh te laten ftaan ; wanneer nu het water zijn zoe- 
ten {maak en lught behoud , is ’t een teeken van goede en bequame aarde, 
daar het anders in tegendeel is, en ‘t zand daar toe van nooden, volgens dit 
voorfchrift ; 

Het zand wit, fijn en zaght » en Ha den etfch bereidt , Teis’ 
Geeft Vrughten, als het werdt met reden aangeleidt. Sorgrlie, 

' d 2 EEL 

De voornoemde aarde, zand en mifch verfcheide malen door-een gefpit, 
zal een gant{chen Winterleggen , om te door-vriezen ; alsde Vorft gedaan 
is, weder verfcheiden reizen door-malkander doen,arbeiden , om te gebrui- 
ken , die als-dan tot dit werk zeer dienftigh wezen zal. Detoe-ftel van de 
Heer Muntingh is onnoodigh te verhalen , die zijn aatde uit zeftien deelen Oeffeningh 
te zamen menght, alzoo dat van minder kan gefchieden. rde 

De mifch die hier verëifcht werdt, zal van Koeyen , Paarden, of Schapen Ü 
zijn, nadat dietebekomen is ‚ niemant behoeft hem daar aan pregys te bin- 
den , met een van dryen kan men genoegh beftaan , wanneer gelet werdt, dat 
de zelve niet te verfch , maar oudt , defcherpigheidt daar uit verteert, en 
wel verrot is. Ik weet , dat daar nbgh andere zaken tot mifch gebruikt 

werden, als van Hoenders, Duiven, fchraapzel van Hoornen ,Lupinen, en 
diergelijken : maar ons dunkt de eenvoudighfte wijze de befte , eneen yder 
waarfchouwen voor de konftige voeftellingh ‚ die zommige bereiden, en als 
een fpecie van mifch gebruiken ‚ om de Oranje-boomen kraghtigh te doen 
uitdrijven 3 het welk befchreven werdt van Munting in zijn Oeffeningh der : Boek, c. 4, 
Planten met deze woorden : Neemt Duive-mifch , of Schapen-drek , niet 
te oudt, zoo veel gy wilt, ofte van beiden even veel, doer her in een glas ,Îtelt 
het in de Zonne, engiet daar op regenwater , zoo trekt de kraght daar van in 
het zelfde,giet daar na het water af, en doet daar by een weinigh Regenwater, 
daar vier-en-twintigh uuren langh een beetje Salpeter ingeweiktheeft , be- 
giet daar mede temets de Boomen, zoo zult gy een wonderlijke drijvende 
kraght in die zelfde bevinden, &c. Tot hier toe Muntingh. Voorwaar ik 
kan zoo kraghtige drijvingh omtrent dit werk geenzinsgoet oordeelen. Wy 

hebben daar af een Voorbeeldt gezien tot Amfteldam in den Jare 1662. by 
de Heer Paulo de Rogeau ‚ die ook zoodanigen water gebruikte ; waar mede 

_ hy zijn Boomen begoot,en daar mede zoo fterk uitdreef,dat die overvloedigh 
bloeiden , dogh weinigh hout en bladeren voortbraghte. Maar het Jaar daar 

na bevond diegoeden Heer , dat zijn meefte Boomen bedorven ‚ en eenige 
ganfch doodt waren. Wy verwerpen dan mer reght deze toeftellingen, die 
haar gebruikers meer fchade als voordeel aanbrengen : maar houden voor 

beft den ordinaire wegh te volgen , latende alle kontftige mifch- en aard-berei- 

dinge varen, en gebruiken een grondt, met alle goede eigenfchappen be- 
pe t» die mengenoeghzaam door het gevoel , reuk , en gezight vände 
eghten kan onderfcheiden. 

G Her 



a ONEDERLANTZE 

Het een-en-dertighfte Hooftdeel. 

Van het zaayen der Boomen. 

IN deze koude Landen verëifcht het zaayen van Oranje-kernen veel tijdt, 

aleer die tot Boomen werden,niet-te-min wert dit by veel Lief hebbers met 
voordeel gedaan, inzonderheidt in Brabandt , alwaar verfcheide Perfoonen 
zijn, die, met dit Jaarlijks te aftervolgen , groote en vrughtbaare Queekeryen 
hebben bekomen, en hier door andere tot de zelve genegentheidt op-gewekt. 
Om dit zaayen wel tedoen, zoo moet men daar toe verkiezen het Zaad uit 
Oranje-appelen, en niet van Limoenen, veel min dat uit Citroenen , als zijnde 

Hefp.lib. 3. te teeder. Volgens Ferrari getuigenis werden deLimoen-zaaden in Italien zel. 
“P29- den gezaait „ om dat de ongemakken niet wel konnen tegen-ftaan : veel on- 

dienftiger ishet dan in deze Geweften. Diedit wil beginnen, zal het ge- 
voedfte,befte en rij pfte Zaad verkiezen,van fchoone volkomen-rijpe Oranje- 
appelen,zooals uit Higpanien,Portugaal,of Italien komen’t zelve met regen- 
water af-waflen , en reinigen van alle vuiligheit, en-daar na in de fchaduwe we- 
derom dry of vier dagen drasgen int begin van Mey‚en volgens ’t zeggen van 

Hefp. lib.2, Ferrgrius, twee dagen voor de volle Maan moet men zaayen als volght: Vult 
p.8._ daar voe een Pot, met goede verre, klein-gewreve Aarde; leght het Zaad daar 

in een vinger-breedt diep, en ruim twee duimen breedt van malkander; ftelc 
de Pot tegen het Zuiden, in een open-lugrige, louwe, wel-ter-Zonne-ftaande 
plaats , en befproeit dit gezaaide van ftonden-aan met laauw regenwater, en 
dat om den derden dagh , dogh moet deze Aarde niet al te nat, maar alleen 
matigh onderhouden werden. Om het uit-fpruiten te bevorderen , zal men 
glaazen Lantaarnen op de Pocftellen , dat het werk uittermaten zal helpen _ 
voort-zetten. In’tuitfpruiten van ’t Zaad gebeurt veeltijds, dat de fcheur- 

jesdubbelt voort-komen , teweten, twee by malkander; deze tweelingen 
moet men fcheiden, de fwakfte uic-trekken, op datze het voedzel aan den an- 
deren niet benemen. Dezejonge Zaailingen werden veeltijds gequelt van 
de Oor-wormen , Mieren , Slakken en Piflebedden , die de zelve af-eeten, en 
den wafchdom benemen ; waarom daar tegen dient voorzien te werden. 
Op het derde Jaar moet men de Zaailingen yder in een byzondere Pot ver- 
planten, in goede Aarde , en ftellen op een plaats als vooren , daar van alle 
quade Winden mogen bevrijdt zijn. Zonder tegenfpoer zullen die op haar 
vijfde Jaar een vinger dik wezen , bequaam tot de in-oculeeringh , en in het 
twaalfde Jaar , of ook wel minder, tot het voort-brengen van hare Vrughten. 
Dit is de gemeene en zekerfte wijze van zaayen ; waar door men deze Boo- 
men kan op-queeken , en van jonghs-aan gewennen tot het dragen der onge- 
makken , die haar door de ongeftadigheidt. van dit Climaat konnen over- 
komen. 

Tegen het Door de konft van uit-broeyen in verfche Paarde-mifch kan men deze 
pesten Zaaden zeer haaftigh en kraghtigh doen uit-fpruiten. Wanneer het Zaadt 
Zaaden. Eerftgeweekt werdt in laauw water , daar verfche mifch, en een weinigh Sal- 

peter in geftaan heeft, gelijk wy gezien hebben tot Noordtwijk in Hollandt; 
by Sr. Borel, dat hy in een Jaar de Oranje-boomen uit Zaadt heeft doen - 
groeyen, tot de hooghte van twee voeten en een vinger dik „bequaam om het 
tweede Jaar te in-oculeeren : maar zoo haaft als de Zon naar ’t Zuiden week, 
en ons den aanftaanden Winter verkondighde, begonnen die teedere Quee- 

kelingen 



HESPDERIDESA ag 
kelingen te treuren, als ongewoon de gewoonelijke ftrengheidt van onze 

Herfft en Winter-vlagen, die haar als tegen dit quaadt ongewapent overvie- 
len, en met-eenen beroofden van alle gezontheidt; waar op eindelijk de 
doodt volghden. Deze broeyingh is goet voor alle vreemde Zaaden, uit 
heete Landen , om de Planten , die daar af voort-komen, te droogen tot een 
Herbarium Vivum : maar geenzins is’t geraden ontrent het zaayen vande 
ger reisen ‚ in't welke men zigh zal houden by de wijze, hier vooren 
ver É. 

Het twee-en-dertighfte Hooftdeel. 

Van het Enten. 

E voort-teelingh der Vrughten gefchiedt meeft op dryderhande wijzen, 
door in-enten, af-zuigen, en entén met de botte, anders genaamt in-ocu- 

leeren, of in-oogen. Om het eerfte wel te doen , moet den Stam , die men 
enten, of in-enten zal, kraghtigh in wasdom zijn ; op dat het in-gezetre 
Ent geen voedzel zoude ontbreken. Men zal hier toe verkiezen een be- 

quame Tak, om het Ent af te fnijden (’tzy van een Limoen- of Oranje- 
boom, ) dieniet te oudt, ofte jongh zy ; want het oude is onbequaam , en 
tjonge te teeder , en volgens-dien is deze waarfchouwingh, ten aanzien van 
‘t Oude. 

Gy Vrindt , die hier dees Ente zet, Cats Em- 
Hebt op u fluk niet wel gelet; blemata 12. 
Want wie d'er oyt een groote Tak 
Op eenig jeugdig Boomke flak , 

Om dat ‚ als met een fnelle vinght ; 
Ze brengen tot een raflen Vrught ; 
Dit gaat voorzeker al te ras, 
En mift voor eeuwig zijn Gewas. 

_ Hier zal men twee-jarigh hour verkiezen, om niettemiflen; alzoo het Tyá. 

Jaarige te tenger is. Inde Maandt van Mey fnijdt men het Ent tot op de 

lenghte van twee Botten. Het gedeelte onder de laaghfte Bott zal weder- 
zijds met een fcherp mesje wat plat gefneden werden ; noghtans zoo, dat her 

buitenfte deel des bafts niet af-gaat, dewijl die weder mer die van den Stam 

moet verëenigen. Naar het {nijden van het Ent moet men den Boom op be- 
hoorlijke hooghteaf-zagen „en waar-nemen , dat de baft niet gekneuft werdt, 

maar effen en gelijk zy ; dan maakt mer een fcherpe Beitel in 't opperfte 
van den Stam een kloove, of fpleete, (en fteekt daar in een palm-houte wig- 
ge , op dat de gemaakte openingh niet weder toe-nijpt, ) fteekt daar her 
Ent van boven nederwaarts in, tot aan het onderfte Bot ‚ zoo dat die een wei= 
nigh boven den Stam uit-fteekt, voeght het werk te zamen, dat de bui- 

tenftefchorf{le van het Ent, met de buitenfte baft van den Stam net over-een- 

komt 3 bewaart de quetzuure met goet Ent-wafch tegen het ín-wateren en 
andere ongemakken. Op deze wijze kan men Enten op hooge Stammen, en 

op byzondere Takken , om verfcheiden foorten van Vrughten, zoo Limoen, 
als Oranje-appelen op eenen Stam te doen voort-komer,'t welk door in-ocu- 
leeren mede kan gefchieden. Dic Enten werdt door den Dighter Virgilius 
aardigh befchreven, wiens woorden, volgens de vertaling van vanden Vondel, 
aldus luiden : 

cMen 
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Land-ge: Men klooft met Beytelen wel diep het vafte hout, Land-ge< ) 

De ord Dan werdt de vruzhtbre Ent de klove toe-betrouwt, 
‘B DOEK, En in-geent , de Boom begint eer langh zijn Meyen, 

De Takken Hemel-hoogh gelukkigh uyt te fpreyen; 
En flaat verwondert , om dat tegen zijnen aart, 
De Stam dit nieuwe Loof , en vreemde Vrughten baart. 

Ten laatften werdt gezorght, dat het nieuw-gezette Entje 't volkòfen 
voedzel magh genieten, en door de uit-wildt-fchietende Spruiten van de 
wasdom niet berooft werdt , volgende de Lefle van den Heer Cats in zijn 
Emblemata : 

udls het Entje ús gezet, 
Alle Takken doen belet ; 
Daaroú wat ter zijden groeit, 
Dient ten naauften af -gefnoeit : 
Maar dat na den Hemel waft, 
Daar op dient te zijn gepaft ; 
Want dat in de hooghte fweeft,' 
Dat ús ’t dat de Vrughten geeft. 

Door middel van het Enten hebben wy den wildenOranje-booni zien tem- 
tnen , dan het mift veeltijds : maar de Limoen-boom op een Oranje-ftam ge- 
fteeken, gaat gewifler , en wil beter te zamen verëenigen, Het Enten in deze 
Boomen werdt zelden gebruikt, ten ware uit nieusgierigheidt; want het 
maakt meeft flordige Stammen, en volgens-dien by de Oeffenaars weinigh 
in ’t werk geftelt. | 

Afzwiginge. _Behalven het voorgaande Enten, is de Af-zuiginge;alzoo geheeten, om dat 
de jonge fcheute van den Moeder wordt af-gezogen. Wy hebben ’tgezien 
by Hercules Patronins ‚tot Zutphen, welke in deze Oeffeningh zeer ervaren 
was , die beide deze manieren , van Enten en Af-zuigen » aan eenige Oranje- 
boomen gelukkigh had uit-gevoert. Dit gefchiedt in de Mey-maandt : Ver- 
kieft daat toe een Oranje-ftam , jeughdigh en kraghtigh in de groey , telt die 
zoodanigh nevens den Boom , daar af gezooght werdt , dat de takken met de 
uiterfte einden ruim konnen bereiken de bovenfte top van den nevens-ge- 
zette Stam, die even zal af-gezaaght werden , op zoodanigen hooghte als 
men begeert, en daar in werdt een kloovegemaakt, gelijk als of men wilde 
Enten; dan zaldefcheute, oftak onder de tweede, of derde botte, weder- 
zijds plat-aghtigh gefneden werden, op de zelve wijze als hier voor van het 
Ent gezeghtis ; behalven dat men het van den tak niet moet fcheiden, maar 
aan-laten, en van after in de openingh des Stams voegen , zoo dat de buitenfte 
fchorffe van het gefnede Ent, mert die van den Stam, reght overëen-komt, 
‘twelk met Ent-wafch moet verzorght werden , als-mede tegen alle bewe- 
gingh en fchuddingh der Winden ; op datde volkomen verëeningh , en ge- 
neezingh magh gefchieden, ’t welk men door het by-zetten van een ftok of 
twee kan helpen, wanneer men door’t binden dit ongemak voor-komt3 
op dat de ele Zoogelingh voor’t breeken , en den Inzetter voor nadeel 
bevrijdtwerdr. Nadatdeze In-entingh gevar, en wel verëenight is, zal men 
het nieuw-gefchoote Entje dight aan den Stam van den Moeder af-fnijden; 
op dathet voortaan zijn eige voedzel trekke. 

imac Onder alle foorten van Enten, die aan dit Boom-gewas wr br 
Î pleegnt 
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_pleeght werden, is’er niet dat haar natuur eigender is, als het in-oculeeren; 

of het Enten met de botte, en dat ten aanzien van de hardigheidt van ’t hout, 

waaromze de twee voorgaande manieren niet wel en willen lijden. Dit werk 
is by de Ouden zeer vermaart geweeft , welkers voor-fchriftenby-eenzijn 

vergadert door den geleerden Mrzatdus, en daarom onnoodigh hier te ver- Opufeulärà 
halen, als alleen de hedensdaaghze handelingh, die door ondervinding , voor nag 

oedr gekeurt, en van yder aangenomen is. Om dit vit te voeren , moet 

gelet worden op detijdt, volgens de Leffe van den Heer Cats in zijn Buitens 
leven; 

Ziet als de gülde Zon komt in den Hondt gereezen; 
An Dan is't de reghte tijdt de Botten af te leezen, 
Jm Te voegen aan het hout , dan is de reghte tijt, 

Dat haar de fchorffe pelt „ en van den houte fplijt. 

In de Maandt Julio, met het af-gaan van de Maan, by fchoon weêr, wanneer rerrarië _ 
het niet mottigh nogh regen-aghtighis, wil dit werk gedaan zijn. Verkieft Help ip 
een jeughdige twee of dry-jarige fcheute van een wel-varenden Boom, waar rs 
van men begeert te in-oculeeren, en om de Botte, of Oculatie af te fnijden, 
is’t van een Limoen , of Appel-Sina , zoo zoekt een Botte daar geen doornen 

aanis, nadatdevoorzeidetak, of fcheute is af-gefneden, zoo neemt een 
fcherp mesje , en fnijdt de verkoren Botte aan weder-zijden een {neede , tot 

op het hout, en onder, en boven de Botte, die in ’t midden blijft ook een fnee= 
de, dat het in gedaante een langh-werpigh vierkant fchiltje gelijkt, light het 

zelve met de punt van ’t mesje, of met den duim en voorftevingeraf,zoodat 
noghtans het botje, of ooghje aan ’tfchiltje vaft blijft, en’tzelve nietge= 

fcheurt werdt, wantanders zoude niergoet zijn; het bladt onder aan de 

botte zal half gebroken werden, om in’t inzetten het fchiltje te beftieren. 

Men kan het fchiltje nogh op een ander wijze af-nemen , wanneer (gelijk 

boven gezeght) gefneden is, zal men dit met een Mesje af-lighten , zoo dat 

een weinigh van ’thoutaan ’t fchiltje blijft, om de botte te zekerder te be« 

___houden, Bard dit tegen de gemeene regel fchijnt aan te gaan, noghtans 
hebben wy ’t menighmaal goet bevonden, en gezien dat het gemakkelijker 
gaat als’t voorgaande. Dit is my alder-eerft bekent gemaakt door den zeer 

ervaaren Heer Jan Roeters. 
Het fchiltje of Gaade af-gelight , en goet gekeurt zijnde, zal men het af- 

ebroken blade „tuffchen de lippen houden, (dogh niet dat het nat wert, ) tot 

| ie de opening in denStam op de volgende wijze gemaakt is,verkieft daar toe 

een effen-gladde plaats, die nogh knobbel, nogh quaft heeft, maakt de fneede 

| door de baft, tot op het hout , een weinigh langer als de groote van ufchiltje, 

| in degedaante vaneenlatijnfche T ‚ of gelijk de hedensdaagze Italiaanfche 

Hoveniers in ’t gebruik hebben, als dit teeken uitwijft y, ‚ zo aán de Limoen- 
en Oranje-boomen blijkt,die uit deze Geweften komen; dán hoe deze fneede 
gedaan wert, is even-veel ‚dewijl het in ‘tgroeyen geen onderfcheidt maakt : 

daar na light defchorffe zaghtjes (met een beene mesje) op , feheit die weder- 

‘zijds van het hout , neemt de Oculatieby het bladt, dat daar aan-gelaten is, 

voegt het zelve na behooren daar tuflchen, binnen de fneede tegen het hout, 

douwende een weinig de buitenfte baft, op dat de Oculatie wel,en effen, tegen 

het voor-zeide hout,als aangeplakt wert: En ftaat te merken,dat het bovenfte 

van dit fchiltje moet raken aan’t opperfte tegen de dwars-{nede , te weten, 

wanneer die de Latijnze T gelijkt: Maar indien in tegendeel op de Íraliaanze 
H wijz é 
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wijze ftaar, zal het onder{te gedeelte raken, het fchiltje of Oculatie wel gefteit 

Cats Spiegel 
van den où- 

den en 
nieuwen 
Tijdt. 

zijnde, moet met een droogh biesje van een Moskovize Matte, fmalaghtigh 
Lint, of anderen zaghten bandt voorzightighlijk gebonden werden , begin- 
nende van boven de Oculatie , en zoo nederwaarts, latende het bindzel na 
vooren fluiten even onder de botte en ’t fteeltje vant aan-gelate bladt , windt 
dan voort, totde gantfche{nede, behalven’t ooghje, dat nier. bedekt magh 
zijn, bewonden is. Met groote zorghvuldigheidt moet men dit werk te- 
gen Regen en in-wateren befchermen, op dat het niet bederve, dewijl niet 
fchadelijker voor het nieuw in-gezette ooghjen is, waarom die Boomen 
onder eenigh dak ten dien einde geftelt werden. Omtrent dry Maanden zal 
het bindzel ftaan, tot men ziet, dat de Oculatie gevat „en de Borre aan 'c fwel- 
len is, wanneer de bandt een weinigh loffer gemaakt werdt. Dit werk laat 
men den gant{chen Winter ftaan , tot de voortijdt , en als inde Maandr van 
April, de Oculatie nogh groen en wel-varende is, dan isze goet, en men heeft 

hope van wasdom , en zal zonder twijffel in de Mey , of Junio uitfchieten: 
maar al-eer het dus verre komt, en zoo haaft men merkt, dat de Botte goet is, 
en zigh bereidt cot het fpruiten, moet men de Stam twee vingeren breet, bo- 
ben de Ocularie af-{nijden, of zagen ; op datal het voedzel en fap alleen tot 
dit nieuw Voedfter-kindt magh geraken , en de fcheute te kraghtiger werde 
voort-gezet , als die het Jaar daar naar fterk gefchooten is, neemt dan de reft 
yan de over-gebleven Stam wegh,tot een weinigh boven her ge-in-oculeerde, 
en voorziet de Quetzuure met Ent-wafch : Indien de Oculatie op een hoo- 
gen Stam geftelt werdt, zoo zet men twee, dry, of vier Oculatien in ’tronde;, 
om een goede gefchikte kroon te maken : maar indien de Stammen kreupel 
en fleght zijn, ftelt men de Oculatie onder aande zelve, niet verre boven de 
grondt , want dan kan men door middel van dit in-oculeeren,fchoone reghte 
Boomen queeken, gelijk wy dat by de Oeffenaars in Brabandt zien, die daar 
toe verkiezen diejeughdigh en welvarende zijn , welke in een Jaar konnen 
fchieten tot op de hooghte van dry voeten, en meer. Men zal de bladeren, 
die langhs de nieuw-gefchoote Spruite ftaan , niet af-trekken , maar laten be- 
houden tot dat zelf af-vallen ; want door de bladeren werdt het fap van on- 
der tot boven in volle kraght behouden. Deze teedere fcheuten kan men, 
door het by-ftellen vaneen tok dwingen, en met binden zoodanigh fchik- 
ken, dat daar mede de grondt-flagh geleght werdt, tot het voort-brengen van 
fchoone reghte Stammen, volgens de Leflé van Zorghvliers-ftighter : 

Terwijl het rijs is jonk en fwak, 
En heeft niet eenen harden tak; 
Terwijl het jpruitje buigen kan, 
Soo moet een naarfligh Bogaard-man 
Het Boomtje leiden meter hand, 
Het Boomtje houden in den band, 
Ten einde dat het zonder boght , 
Ter voller hooghte komen moght. 

Want na de ne en fchoonte van den Stam werdt hier te Lande den 
Boom veeltijds gefchat, en dit is het middel , om die daar toe van jonghsaf te 
brengen. Het in-oculeeren, of in-oogen, is geen van de minfte vermakelijk- 
heden dezer Oeffeningh ; want men ies yet, ’twelk by-na onbegrijpelijk 
fchijnt, dateen hoirichen Boom gedwongen wert door middel van een dun 
fchillerje, en een eenigh botje „zijn eigen aart te verlaten „en andere vreemde 
Vrughren voort te brengen. « | 

Het 
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Het Enten met den Bot, en wilt geen botte menfchen 
Flier dient een wakker oogho, en nette vingers toe, 
Men doet een wonder-fluk , en niemandt weet'er hoe. 

Het zoude hier wel paffen, eenige openingh te doen, hoedanigh deze ver- 
eeningh gefchier, en dit groote werk in een klein begrip werdt uitgevoert,hoe 
dat een Boom iste zamen geftelt van deeltjes, die vele menighvuldige dunne 
veezelingen gelijk zijn, langhs welke, door onzightbare toght.gaatjes, het 
voedzel, dat ten deele in voghtigheden beftaat, opwaarts klimt, daar het zigh 
door de takken verfpreidt, alwaar het by middel van de uiterlijke hitte der 
Zonne, en in-gefchapen warmte van binnen, de uitwerkinge van blaaderen ; 
blommen en Vrugten te voorfchijn brenght. Deze langh-dradige door- 
toghten, (daar de baft geheel van t'zamen geftelt is ,) door-gefneden zijn- 
de, gelijk mede die van de Oculatie, welkers openingen dan weder regt op dent 
anderen komende, zoo werdt de voghtigheidt, en het voedzel van den Stam 
aan het in- geënte mede - gedeelt , door de groeyende kraght te zamen 
gevoeght, en veréenight Men ziet het tegendeel gefchieden, wanneer 
deze over-een-kominge der door-toghten niet wel en zijn geftelt ; dan het 
is onze meeningeniet , hier vante reden-kavelen : maar bevelen dat aande 
hooge Verftanden der Natuut-kenders, en houden ons alleen by de eenvou- 
dige Oeffeningh. Men kan door in-oculeeringh aan veel veranderingh van 
Vrughten geraken ‚ wanneer men maar van Stammen of Zaaylingen voot= 
zien is, volgens de Hof-leffen van d'Heer Cats: | 

Heeft yemandt in het Landt een Vraght van beter aart ; 
Maakt datje zijn Gewas met uwe Boomen paart. 

Het dry-en-dertighfte Hooftdeel. 

Van de woort -teelingh door in= leggen. 

an Elijk in alle Schepzelen van natuure een voort-teelende eigenfchap is, 
alzo bevint men ’t zelve mede in de Boomen,die hare vermenighvulding 

hiet alleen hebben doorde Zaaden , maar ook door de uit-loopen onder aan 
hare wortelen. Om dit tebevorderen, heeft de konft daar niet weinigh by- 
vele ‚teweten, hetinofaf-leggen. Van het zaayen is hier vooren ge= 
handelt , en het andere ftaât nu tegenwoordigh te doen ; waar in voor eerft 
dient geweten, dat den Oranje-boom zelden by de Wortelen uit-{laat, en dat 
het in-leggen van detakken, om de hardigheidt van haar hout , niet wel tot 
het fchieten en maken van Wortelen iste krijgen ; hoewel eenige zeggen, 

Cats Bui- 
ten-leven. 

zulks te konnen gefchieden, en onder andere de Heer Muntingh in zijn ware 1 Boek; c.#. 
Oefening der Planten : Voor my,ik heb daar toe noit konnen geraken. Maar 
aan den Limoen-boom, die zaghrer van hout, en meer genegen is onder by 
de Stam uit te fchieten, kan deze voort-teelingh bequaamlijker gefchieden : 
voornamentlijk als de Oculatie dight by de grond ftaat, het zy dan , dar d'in- 
leggingh boven inde kroon, of onder by de grondt gedaan werdt ; zoo geeft 
de tak een fneede van onderen op-waarts, neemt dan een Pot, waar in onder , 
ofte in de zijde een gat is, fteekt daar den tak door, en maakt dat de voorzeide 
fneede in ’t midden van den Pot komt , leght tuffchen de gefneede openingh 

een 
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‘een plat fteentje, of yet anders , op dat die niet te dight t'zamen nijpt , maar 
open blijft ; ‘om her wortelen te eerder te bevorderen : Als dit behoorlijk 

_gefteltis, zal men de Pot met goede aarde op-vullen , en door matige vogh- 

tigheidt onderhouden. Nahet tweede Jaar ; zoo bevindt men gemeenlijk 
de wortelingh, die , wanneer bequaem en fterk is, af-fnijdt, om zigh zelf 

tè voeden, en dan teverplanten. br ef Pieni 
Hier ftaat teletten , wanneer de Pot , ’t-zy inde kroon „of onder aan de 

gronde ftaat „ dar de zelve vaft gemaakt werdt ; want de minfte bewegingh, 
die daar aan gefchiedt, is hinderlijk ‚ en veroorzaakt een vergeefzen arbeidt. 
Deze af-geleide Boomen (als die van een getemden vrughtbaren Tak zijn,) 

zullen zoo fchoone Limoenen voort-brengen, als een ge-in-oculeerden 
Boom, gelijk de ondervindingh ons menighì maal geleert heeft, en ook met- 
eenen, dat men de Limoen-boomen op zoodanigen wijze lightelijk kan ver- 

Hefp. lib, 2. menighvuldigen. Daar werden by Ferrarium nogh andere manieren van 

cap. un. _ voort-teelingen befchreven : maar de uitvoeringh is in Nederlandt ondoen- 
lijk, om de kottheidt van onze Zomers. Latende het andere beruften , dewijl 

men hier mede doen kan al’t geen; dat met anderen gedaan kan werden. 

IN 

Het vier-en- dertighfte Hooftdéel, 

Van Planten, en Verplantingh.. … 

Weederhande Handelingh komt hier te voorfchijn „ het Planten en ver- 
planten 3 het eerfte gefchiedt aan de Boomen ; die ons uit Italien werden 

gebraght, en het andere aan die gene, welke hier te Lande in vollen wasdom 
ftaan. Aleerwy hier toetreden, zal het dienftigh zijn, dat de noodige Ge- 
teedtfchappen werden voor-geftelt, dewijl men zonderdienietenkanbe- 
ginnen. ech ì Lik sr aekd 

er oPbens _ ‘tEn is niet doenlijk de Hefperife Boomen hier te Lande in vrye Aardete 
planten , gelijk in warme. Geweften ; daarom heeft de konft uit-gevonden, 
houte Tobbens , Bakken , en fteene Potten ‚waar in de Boomen geplant , ver- 
dragen „en vervoert werden. ‘Hoewel by eenige Liefhebbers deze Boomen 
in de vrye grondt geplant zijn, zoo werdt; dat met reght om deze reden ver- 
worpen. Eerftelijk; wegens de groote Onkoften, die dit werk verëifcht, om 

onze teedere Gewaffen tegen de koude te befchermen 3 alzoo daar toe ver- 
eifcht werdt een Winter-plaats , diemen des Zomers wegh-neemt , en des 

Winters wederom kan op-ftellen ; gelijk by Ferrarius zoodanigh een werdt 
befchreven, die in den Hof van den Hertogh van Parma te vinden is : maar 
voor veele zoude zulks. al te fwaar vallen om uit te voeren. Ten ande- 
ren, datby Winter-tijdt de Gronden hier te Lande overvloedigh voghtigh, 
en volgens-dien kout zijn , ’t welk de-Boomen en Vrughten zeer nadeeligh 

iss waaromwy ‚ om ditalleste vermijden, onze Voor-gangers zullen vol- 
gen, die voor veel Jaren hier tee hebben uic- gevonden, Tobbens, Bakken ;en 
Potten, die alle na de groote der Boomen werden genomen. De befte en be- 

Tobbers. -Qquaamfte Tobbens zal men maken. van Rynfche Stuk-Vaten, dewijl-haar 
ftoffe hardt, dik, vaft, en goedt Eiken-hout is ; het beflagh is yzere Hoeppen, 
en wederzijdstwee fterke yzere ooren , of hand-vatten , om die bequaam 
van d'een op d'ander plaats te verdragen, de diepte en breete boven isge- 
meenlijk tweeVoeten ; dogh onder op den bodem een en een halve Voet;z00 

at 
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HESRER DES zò 
datde naauwte na onderen allengskens moet afgaan, om dat in't verplan- 
tender Boomen, de gantfche Maffa, te bequaamelijker kan uyt getrokken 
werden ; en indien men voor kleinder Boomen Tobbens begeert , zoo laat 
de diepte en boven-wijte een en een halye voeten de Middel-lijn des bodems 
een en een quart voet zijn, gelijk de nevens gaande af beeldingh uicwijft, den 
bodem van de Tobbens, Bakken en Potten , moeten met verfcheiden gaaten 
doorboort werden , om de overvloedige voghtigheit te loozen , en de 
wortelen der Boomen tegens verrottingh te bevrijden. De potten zullen van 
goede aarde gebakken zijn , van binnen en buiten verglaaft, of ook wel niet 
zoo het yder begeert, de gedaante zal wezen ten naaften by, als de Tob- 
bens boven wijder alsonder , de voet breet, tegen het omvallen, volgensde 

_nevensftaande teekeningh, wat de vierkante Bakken belanght, werden in alle 
haar deelen zo goet niet gehouden,en vallen koftelijker, daarom wy ook niet 
noodigh hebben geoordeelt yet afte zeggen , nogh bok van de andere zaa- 
ken tot den plantingh noodigh: als Spaade, Schop, Troffel en diergelijke, 
ten aanzien die van geent yder genoegh bekentzijn. Alleen dient dit 
hier by gevoeght, dat de houte Tobbens beter werden gehouden als de 
fteene Potten, omdat de wortelen in ’t ronde tegens de Potten en Tobbens 
fchieten; als medeop de Bodems, der zelve. Zoo is't datde Steen veel 
kouder is als het hout, en dien volgens de Boomen meer hindert, voorna- 
mentlijk in de Winter. 

In’t begin van dit Hooftdeel is van tweederhande plantingh gefproo- roe mea 
ken, daar wy nu de eerfte zullen af handelen , te weten vande Boomen die de eerft- 

Q vergeko- 
nieuw uit Italten, of andere Geweften werden over gebraght, als men dezel- oierbbee: 
veter behoorlijker tijdt heeft bekomen , zal aanftonts nade ontpakkingh al men han- 
de aarde,die aan de wortelen is fchoon afgedaan, gewaflen, en van alle verftik- 
te veezelingen en ftompen gezuyvert werden , en de gantfche Kroon tot op 
een hant-breet boven de inoculatie afgezaaght, ende aangebleven einden, met 
Ent-wafch bekleed werden,neemt dan vorder een Ton met Regen-water,dat 

in de Zon is laauw geworden , en laat daar de Boomen een oftwee dagen, in 
leggen, op datze van de langhduurige drooghte en ongemakken, die in 
’t reizen hebben geleeden, eenighzints weder door tin trekken van ver- 
fche voghtigheit verquikken, en daar na plant die op volgende wijze : Ver- 
kieft Potten of Tobbetjes , na de groote vân yder Boom zal vereifchen, vult 
die met goede aarde twee of dry handen breet hoogh, ftelt daar den Boom in 
“midden in, doet dan meer fijn gewreeven aarde by, die een weinigh in- 
drukkende ‚en in ’topvullen zoo feud den Stam op en neder, ten einde dat 
de aarde te beter, tuflchen de Wortel-takken in zakt, en den Boom vaft 
wert. Als nuden Pot behoorlijk gevult is,fteltze eenige dagen op een fchadu- 
aghtige louwe plaats, die van de Zon niet befcheenen werdt, laat die daar 
zoo langh ftaan tot de botten beginnen doorte breeken ; op deze wijze zal 
men de Boomen tot ons Climaat gewennen ‚ diemen dan allengskens verder 
en verder in de open lught enZonne gaat zetten,ondertuffchen moet men de 
aarde behoorlijk en niet te veel bewaateren, om deze zieken weder tot nieu- È 

we kraghtente brengen , zoo haaft men het eerfte uitfchieten begint te zien, 
kan hetzeer gevordert werden, met datmen glaaze Lantaarns boven de Ocu- 
latie ftelt,en toezien,dat geen Spinne-webbe daar aan komt. Verder dient tot 
Opqueekingh waargenoomen , dat het ongediert de jonge teedere en eerft- 
uitkomende fcheutjes, niet afen eten ; want &it kan veroorzaaken , dat den 
Wasdom niet alleen veraghtert, maar zelfs de Boomen na een langh-quy- 
nende uitteeringh komen te fterven, indien op de gezeide wijze dit werk 

Ï zoë 
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zoogehandelt werdt, zullen de Boomen om het vijfde jaar‘bequaam kon- 
nen zijn, tot het voort brengen van Blommen , en Vrughren. 

Verplan- Daar zijn verfcheide rêdenen , die ons dwingen om de Limoen en Oranje. 
tingh, boomen, te verplanten „’t zy dat de Potten te klein werden , de tobbens ver- 

rot,dat nootzaaklijk van aarde moeten ververft of dat eenige quaalen ontrent 
de wortelen zulks komt te vereifchen,hier toe verkieft deMaanden van A pril, 
’t begin van Mey,‚of October,en volgens Ferrarit leering met het afgaan vande 

Hefp. ib. 2, Maan,na dat de gaaten in de Tobben of Pot,tegen het verftoppen bewaart zijn, 
aps. C’twelk voor-gekomen wert met eenige rondt verheven ftukken, van een ge- 

brooken Pot daar over te leggen, dogh zoodanigh dat de uitwateringh ge- 
noeghzame openingh behoudt ) leght dan onder op de Boodem dry- vinge- 
ren breedt hoogh oude verrotte Koe-mis, en daar na zoo veel verte goede 
toebereide ‚en tu{lchen de handen klein gewreven aarde, als noodigh is, (om 
den Boom op te zetten ) drukt die een weinig met een platte hant om het ne- 
der-zakken voor te komen , want het ftaat oncierlijk ‚, wanneer de aarde te 
laagh, onder de randt van de Tobben of Pot komt. Na datden Boom, in 
’tronde, in de oude Tobben of Pot is los gemaakt en uitgetrokken, zoo 
fnijdt met een fcherp mes de overvloedige Veezel-wortelen af, en beziet 
of nogh eenighander gebrek daar aan werdt bevonden , tgeen men als dan 
kan voorkomen ; men moet de wortelen voor kneuzinghwaghten ; want 
die door pletteringh gequetft worden, zijn den Boom zeer fchadelijk,om dat 
lighrelijk verrottingh veroorzaken,waar door veeltijts een quynende ziekte 
kom: te ontfítaan. Na dat dir gedaan is ftelt de Boom dan wederom in de nieu- 
we, toe-bereide plaatzereghtin’t midden , vult dezelve met de voorzeide 
aarde op, diemen rontom een weinig zal indrukken, op dat den boom vaftig- 
heit bekomt, die ook niet te diep moet geftelt werden. Nadat deaarde, tot 
behoorlijke hooghre zijnde dry vingeren breet boven op de wortel gebraght 
is, zalmen de Nieuw-geplanten Boom eenige dagen op een fchaduwaghtige 
louwe plaats ftellen, en die bevrijden tegen alle beweegingh, van winden, 
fchuddingh, {tooten , of anderzints. Ook magh men deze Aarde den 
zelfden dagh nief begieten, maar twee of dry dagen daar na, en dat maar 
matighlijk , ont dat anderzints flijk- aghtigh werdt , en te veel op een 
pakt, ’t welk geen deught doet , en zoo moet men traghten , de Boomen 
weder te brengen,tot frifle kraghten,dat men kan befpeuren aan het voortko- 
men van nieuwelooten. Dereghtetijdt om te verplanten is in ’t laaft van 
April, of in*tbegin van O&tober , want men op beiden dit werk doen kan , 
hoe wel mijns oordeelsde voortijdt alder bequaamftis. Wanneerdezever- 

ver ievan plantingh in de herfft gefchiedt, moet men den Boomtothetvoor-jaarlaaten 
TPANE {til ftaan , en de aarde mede maar matigh vervoghtigen, ter tijdt toe, tot | 

dat in huis werdt gebraght, en dan niet meer begieten, ten ware de noot | 
Poes zulks vereyfte , wanneer een Pot of Tobbete klein werdt, of gebrooken ís, | 
of Tobber ZOO zalmen den Boom met de aankleevende aarde, ineen klomp uit trek- | 

ken, isde Tobbevergaan , zoo fnijt de hoepenen duigen rontom af, en na | 
de verarmde aarde, een hant breer is wegh genomen,nevens het gebreide Net 
van Veezel - wortelen, die gemeenlijk op den Bodem zijn: zoo handelt 
dan wijders, gelijk boven is gezeghr. 

Het 
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Het vijf-en-dertighfte Hooftdeel. 

Van het vervoeren der Boomen. 

O M teedere Boomen, die haar in enge Tobbens en Potten moeten be- 
__/ helpen in deze Geweften te vervoeren, van de eene Stadt naar d'ander, of 
verder afgeleegen plaatzen , ’t welk gedaan moet werden , in de maanden 
van Maart, of April; indien het te water gefchiedt, is dit de bequaamfte tijde, 
overmits de hitte der Zonne als dan nogh geen broeyingh in de fcheepen 
kan veroorzaaken , waar door de Boomen zouden verftikken,en haar Vrugh- 
ten en bladeren verliezen. Ten anderen moet deze tijdt werden waar-gena- 
men , op datze ter plaatze daarmen de Boomen wil hebben , konnen wezen 
aleer die beginnen tefchieten, en haar des te beter tegen alle ongemakken 
bevrijden, maar indien de reyze verre over Zee is , moetmen dit vervoeren, 
vroeger in de voor tijdt doen, op dat voor de warme daagen ‚de Boomen ter 
beftemder plaatze zijn, om aan de voorzeide fchade geen deel te hebben. 
In dít vervoeren is nogh een ander gevaar, behalven het breeken en fchen- 
den van takken,en verftikking,namentlijk van de Ratten, waar tegen men zor , Tegende 
gen moer, dat de Stammen en Kroonenvan dit ongediert mogen ongefchon- *°* 
den blijven , want het kan gebeuren dar deze fchadelijke beeften, door groo- 
ten dorft gedreeven zijnde, de baften der Boomen af-eeten, en dezelve fchen- 
den en dooden, gelijk ons is overgekomen. Hier tegen is het befte middel , 
datmen eenige Potten met verfch-water doet ftellen in de fcheepen , omtrent 
de plaats daar de Boomen ftaan , op dat deze Beeften haren dorft konnen lef- 
fchen : en de tedere reyzigers,op het cierlijkft tot haren Heer mogen ovêrge- 
braght werden. Zoo deze overvoeringh te lande moet gefchieden , is alleen 
maar te betraghten, datze op de waagens, tegen het breeken en ftooten 
mogen bevrijdt zijn. 

Hier by behoort de vervoeringh, zoo in als uit de Winter-plaats, wan- bape 
neer de Zomer begint ten einde te loopen; en gekomen is omtrent den aght- deren 
ften October, zullen de Boomen by fchoon helder weêr , en dat de blade- plaaiste Kn » rengen. ren wel droogh zijn, gebraght werden onder een verdekzel, ’t zy Galderye, 
gemaakt riet Dak, of anderzints, na dat yder gelegenheit heeft, latende die 
daar eenige dagen ftaan,tot dar men ziet dat het begint tijt te werden,dezelve 
in de Winter-plaatste ftellen. ’t Welk gemeenlijk gefchiedt op halfO&ober 
of weinigh later, na de dagen fchoonen goet zijn. In her zetten der Boomen 
moet men toezien dat lughtigh en zoo weinigh in malkanderen ftaàn , als mo- 
gelijk is, op dat door het in een hangen derKroonen , debladeren en takken 
niet verftikken,ook zullenze niet te digt by de Kaghgel-oven geftelt werden, 
om geen fchade van de hitte te ontfangen,‚en men zal de ftellingh zoo maken, 
dat men by de Boomen , met gemak kan komen , om die by alle ongelegent- 
heit te helpen. In de voortijdt omtrent den thienden Mey, wanneer het zaght 
en regenigh weêr is, vervoertmen de Boomen wederom uit de Winter-plaats 
inde vrye lught, maar niet ten eerften in een heten Zonne-fchijn, dewijlze 
die zoo fchielijk niet konnen verdragen. Maar verliezen daar door haar bla- 
deren enVrughten, daarom zal men waghten na een dagh dat het regent, 
of anderzints zal men de Boomen brengen eenige dagen langh op een 
fchaduagtige plaats, om haar allengskens wederom tot er en Zonnefchijn 
te gewennen, hoe de vorder regeringh inde Winter-plaats moet gefchie- … 
de: i eght werden. fi, zal hier na gezeght werden Het 
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Het zes-en-dertighfte Hooftdeel. 

Wan meftingh > ververffingh en Om-gravingh. 

H Et meften van den Limoen en Oranje-boom gefchied,na de verfcheiden. 
heie der Geweften, en dewijl wy van meenigh zijn, deze Oeffeningh 

alleen te fchikken na de gelegentheidt van ons Nederlandt, zal dit werk 

gefchieden, in de Maant van Mey , zoo haaft als de Boomen uit de Winter- 

plaats komen ‚ en dat om de twee of dry Jaaren , naden noodt vereifcht. 
Graaft met een fcherpe Troffel, of {malle Spaade, de oude Aarde een handt- 
breet, of meer , in't ronde, uit de Tobbe, of Pot, daar den Boom in ftaat, zoo 

diep als men kan komen,met-eenen weg-nemende de oude veezel-wortelen, 
en uit-geteerde Aarde; dit gedaan zijnde, vuldt de Tobbens weder op, 
met vette gemefte lughtige klein gewreven Aarde, die eenigetijdt te voo- 
ren daar toe bereit, en meenighmaal met oude Koe- of Paarde-mifch , door 

malkander gearbeide , cot datde zelve wel gemenght en verrotis, en na de 
voorzeide opvullingh, effent de bovenfte Aarde , latende die lughcigh 
leggen om d'invloeyingh van het water, dat door regen of Sn daar 
opkomt;tebevorderen. Door middel van dit meften en ververffchen,kan dit 
edel Boom-gewafch,in naauw befloote vaten met groot gemak gevoedt,en in 
vrughrbaarheit onderhouden werden. Wy hebben alleen de eenvoudighfte 
wegh voorgeftelt, als zijnde de zeekerfte, laatende vaaren de konften die 

eenige hebben uitgevonden, en al de Werelt voor wonderen zoeken aan te 
prijzen ,dogh die niemant meer bedriegen , als dieze meeft gebruiken, gelijk 

wy hier vooren in de befchrij ving van de mifch ten deele hebben aanzgeroert. 
De Om-gravingh gefchiedt jaarlijks in de voor-tijdt, tegen de tijdt dar de: 

„Boomen uit de Winter-plaats komen , en is niet andersals dat de bovenfte 
Aarde vande Tobbens twee of dry vingeren breet, en diep werdt wegh- 
genomen , en met andere goede , in plaats der uyt- geteerde wederom 
op-gevult , om daar mede, doogdeze onderhoudingh, de Aarde in Tob- 

bens en Potten zoo veel te verfterken, en voedzel toe te brengen , als mo- 
gelijk is. 

Het zeven-dertighfte Hooftdeel. 

Van Bewaateren. 

D Ewijl het voedzel der Boomen en alle Aart-gewafch , beftaat uit de fijn- 
fte deeltjes der Aarde, en water, ’twelk zigh door zeer kleine toght- 

gaatjes, langhs kleine veezelen, als aderkens, door alle hare deelen verfpreit, 
en door de in-gefchapen warmte der zelver verfterkt zijnde met de warmte 
der Zonne, die van buiten in-dringht , verandert in de gedaante en geftalte 
der deelen, tot welke het gebraght is, en dewijl het water noodtwendigh is, 
zonder welk geen Boom kanleven ; want het dient tot los-makingh „en ver- 
dunningh van de gezeide deelen , op dat de zelve door de gdsen pori, of 
toght-gaatjes des te bequamer konnen op-getrokken , en mede-gevoert wer- 
den, ter plaatze daarze tot voedzel werden verandert. 

En overmidts onze Hefperife Vreemdelingen het vrye gebruik der Aarde 
by ons ontbeeren , en meckleine , en nauw-befloote Tobbens en Pótten 

imoe- 
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moeten te vreden zijn, zoo is 't noodzaakelijk dat men haar te hulpe 
komt mer het toe-brengen van water, ’t welk door den Regen, ‘ten zy die 
Janghduurigh is, niet genoegh kan gegeven werden , of belet, door de wijte 
en breece van hare kroonen , die het Regen-water meeft ter zijden doet af= 
vallen, om welke redenen de hulpe van het bewateren ten hooghften werdt 
vereifcht. Onder alle deelen dezer Oeffeningh is dit geen van de minfte, 
en ftaat voor-eerft te letten op de verkiezingh der wateren , en ten anderen 
op de tijdt wanneer men zal begieten. 

Ferrarins (die wy hier ook volgen) ftelt voor het befte’t zoete, en al- wat water 
tijdt-vloeyende Fontein- en Rivier-water , als zijnde het door-dringenfte en Bee ok 
gezondtfte ; en daar na het Regen-water, ’t welk in Bakken vergadert en be- Hefp. lib, à; 
waart werdt : ten derden , volght het Put-water , dat gemeenlijk kout ©: "4 
en raauwis, vermenght met verfcheide gebreken en eigenfchappen , die het 
met zigh fleept uit de onderfcheide gronden , waar door het op-welt : Nogh 
minder in deughden is het water , dat uit moeraffige plaatzen komt: maat 
hert alderquaadtfte , is het gene dat van de ftil-ftaande Poelen , ook dat dik, 
zout, brak, fwavelaghtigh , en grof van deelen is, ’t welk men tot dit werk 
moet verwerpen, en alleen verkiezen ’t geen hier boven is voor goet gekeurt, 
te weten, het water dat een goeden reuk, zoeten {maak , zonder eenige fly- 
merigheidt , ’t welk by Winter-tijdt lauwaghtigh ‚ en by Zomer-dagh ma- 
tighlijk kout is; want dit werdt geoordeelt, gezont en aangenaam, zoo voor 

enfchen, als voor Boomen ; dan het Rivier-en Regen-water overtreft alles , 
wanneer dit genoegh te bekomen is, zal men het daar by houden. Daar zijn 
Luiden, die verfcheiden mengelingen toe-ftellen ‚ met Mifch , Salpeter en 
Water , om daar mede te begieten : maar alzoo wy dat in’t 30. Hooftdeel 
verwerpen, en hier voor van hebben gefproken, zullen het daar by laten. 

Na de verfcheidenheidt der Tijden moet men zigh reguleeren, om de rijde 
Oranje.boomen te begieten , by heet en droogh weêr gefchiedt zulks om den 
tweeden of derden dagh, tegen den avondt, wanneer de Zon is aan het onder- 
gaan, en de Boomen niet meer befchijnt 3 want indien het op het heetfte van 
den dagh begoten werdt , zoo zoudedat een groote ziekte veroorzaken, 

_daarom waght men tot den avondt,om reden , datde hitte der Zonne den 
gantfchen dagh op de Wortelen der Boomen is gevallen, en de zelve daar 
eenighzins door te verfri{lchen. Dezebegietingh zal met voorzightigheidt 
gefchieden , alzoo dat de Aarde matigh voghtigh gehouden , enniet al te nat, 
en tot (lijkaghtigheidt gebraght wert, ook moet men de Stammen mijden, op 
dar die door het water, ’t geen daar tegen komt, niet verkouden, vervuilen, 
mofchaghtigh , en tot een quynende ziektegeraken , en ftaat voor-al waar 
tenemen, dat het water, waar mede men gieten zal , moet in de Zon ver- 
wafmt zijn aleer dar het gebruikt werdt, overmidts het koude water de Boo- 
men zeer fchadelijk is, daarom gebruikt men Tonnen, of houte Bakken, die 
vande Zon den ganfchen dagh befcheenen , en waar in daaghs te vooren het 

_Water in-gedaan,al-eer het gebruikt werdt. 
Detijdt, wanneer deze begietingh begint en eindight, is hier te Lande 

___in’tgemeen van Mey, tot het laat{te van Auguftus, of wel eenweinigh langer, 
| nadat het natte, koude, of heete dagen zijn. 
| Men moet in dit werk dezen algemeenen regel houden , die hier boven 

tenighzins is vermaant, teweten ‚ dat men deze Boomen niet al te veel be= 
giet; want indienze te nat gehouden werden , verkoudt de Wortel , en 
Werden geel van bladeren ; al te groote drooghte is mede fchadelijk , zoo 
Sat de matigheid: hier moet werden waargenomen , ’t welk men En Be. 

e= 
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bekennen kan aan de Aarde zelve 3 want deze Boomen willen niet over- 
ooten wezen. 
Zoo langh de Boomen in de Winter-plaats ftaan , werden die zelden be- 

gooten, ’ten zy de noodt zulks vereifcht, ‘tgeen men merken kan aan het 
in-krimpen der bladeren , en flappigheit van hare Vrughten „en dan moer het 
gieten maar weinigh zijn, totdat de flaauwte overgaat , en de Vrughten en” 
bladeren tot haar voorigen ftant wederkeeren. Wanneer dit begieten ge. 
fchiedt , zal men daar toe een Pot met Water op het vuur heet maken , 
en met kout Water zoodanigh matigen , dat het bequaamlijk laauw wert, 
gelijk als of het by Zomer-dagh in de Zon geftaan had ; want de groote 
koude hinderlijk aan de Wortelen is. In’tvoor-Jaar, van April tot Mey toe 
zal men deze Boomen wederom zoeken te verheugen door een langhzame 
voedingh met Water, twelk in Teften, of platre Potten op de Tobben werdt 
geftelt, en daar langhwerpige lappen van Lakenze zelf-kanten in-leggen; 
waar door het allengskens werdt getrokken, en in de Aarde druipt, die aizoo 

meter cijdt begint te vervoghtigen , en voedzel aan den Boom te geven: 
maar indien men in’t voor-Jaar fterk wil gieten , zoo zullen de Vrughren 

treuren , en af vallen, 'twelk (volgens Ferrarii gevoelen) by-komt, door 
diende Boomen dan genoeghzame voghtigheidt by haar hebben , die uitde 
Wortelen na boven fchiet , en dat het toe-doen van Water het fap te over- 
vloedigh maakt, waar door de Vrughten gelijk als ontbonden werden , en 
af-vallen. Torhier toe nu, zoo veel het Bewateren belanght 5 indien het in 
de Bloey-tijdt , en hetfwellen der Vrughren wel werdt waargenomen, zal 
men bevinden , datde Boomen vroolijk zijn , en haren Meefter met Blom- 
men, Vrughten ‚ en aangename bladeren , zijnen gedaanen arbeidt rijkelijk 
zullen vergelden. | 

Het aght-en-dertighfte Hooftdeel, 

Van het Befnoeyen. 

oj Weederhande Befnoeying is omtrent deze Boomen gebruikelijk. Eer- 
ftelijk, die men jaarlijks oefent , met het wegh-nemen van her verftorven 

hout,en overvloedigetakken. Ten tweeden , het af-zetten van de geheele 
kroon. 

De Snoeyingh , die den Limoen-boom vereifcht , is omtrent het weeldrigh 
hour ,’t welk dezen Boom veeltijds maakt, en noodzakelijk moet werden 
af-gefneden , zoo ten aanzien van de goede geftalte van haren kroon, als tot 
gemeen welvaren van de Vrughten ; want by gebrek van dit werk krijgen 
de Limoen-boomen ongefchikte en flenterige kroonen , die haar onaange- 
naam voor het gezight vertoonen. Tenanderen, moet men die ook zuive- 
ren van het verftorven hout ,’t welk zigh in de voor-tijdt, nogh in huis ftaan- 
de, komt te openbaren „en veroorzaakt werdt door voghtigheden , die op de 
takken en bladeren neder-vallen, daar verftikkingh en befchimmeling voort- 
brengen, die door een fcherpe eigenfchap ’ leven uit het teedere hout en 
bladeren bijt , en een fchadelijke verftervingh te wege brenght, en ontfteekt 
in weinightijdes den gantfchen tak, indien men nier vlijtigh daar by is, om 
'e quaadt door her af-fnijden te ftuiten ; daarom moet dit tot op hetleven 
wegh-genomen, en de Wonden met Ent-wafch beflreken werden, om vorder 
verdervingh voor te komen. EN 

Del 
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D'Oranje-boom is het voor-verhaalde quaadt mede onderworpen; 

waarom die als den Limoen-boom in dit geval moet gehandelt werden : Maar 
nogh heeft zy ietbyzonders , datze aan de voor-einden van de takken veel- 
tijdts zeer dighte kribbelige en menighvuldige kleine fcheutjes voort- 
brenght, (inzonderheidt die met gekronkelde bladeren ,) welke het voed- 

zelte kraghtiger uit-mergelen , en vorder {chieten van jonge looten verhin- 
deren, en den Boom te veel doen bloeyen ‚ waar door ten laat{ten een uit- 
teeringh werdt veroorzaakt ; om dit voor te komen , werden die overvloe- 
dige fcheurjes in haar begin uit-gebrooken , en maar twee of dry ten hoogh- 
ften by-eengelaten ; of indien men bevindt , dat deze fcheuten te veel zijn 
gebleven, werden die op den algemeenen fnoeitijdt wegh-genomen , ten 
einde de aanftaende nieuwe te kraghtiger mogen voort-komen. 

Wanneer men gewaar werdt, dat den Limoen- en Oranje-boom beginnen 
op tehouden van groeyen , en in gebreeke blijven van nieuwelooten te fchie- 
ten, ’twelk teekenen zijn, datde groeyende kraghr isaf-genomen , zijnde 
veroorzaakt door het overvloedigh bloeyen en Vrught dragen, zoo zal 
men den gantfchen Kroon , cot op een hand-breet, af-houwen , en den Boom 
(gelijk hier voor in ’t aghtfte Hooftdeel is geleert) in verflche Aarde ver- 
planten, nade Wortelen wel gezuivert zijn ; waar door de zelve als tot een 
nieuw leven geraakt , en men verkrijghcalzoo , in plaats van uit-geleefde, 

wederom jonge jeughdige Boomen. 
Dit Snoei-werk moet ter handt genomen werden in de voor-tijdt, te 

weten , zoo haaft de Boomen uit de Winter-plaats komen, en volgens Zer- 
rariö leeringh , mer een af-gaande Maan : maar tot het wegh-fnijden van ver- Hefr. jn é. 
dort , of verftorven hout en zal men geen tijdraanzien , dewijl dat moet 
wegh genomen werden , zoo haaft als het zelve gezien werdt. Tothet af- 
nemen van den ganc{chen kroon , kan men geen Jaaren voor-fchrijven, alzoo 
alleen op de voor-verhaalde teekenen daar omtrent moet werden gezien. 
Het gereerfchap , dat men tot dit werk van nooden heeft, is een Snoei- beitel, 
houten Hamer, kleine Zaage, krom Snoei-mes, en Ent-wafch , om de ge- 
maakte Wonden voor het in-waateren te bevrijden , en het genezen te be- 
vorderen. f 

Het negen-en-dertighfte Hooftdeel. 

Van de Middelen tegens verfcheide Gebreken , en Ongediert. 

@& Elijk de Menfchen en Dieren-haar Ziekten, Quaalen, en Vyanden zijn 
onderworpen , alzoo mede de Boomen en Planten , die noodtzakelijk 

daar tegen door hulp-middelen moeten geredt, en befchermt werden, indien 
men de zelve by hare welvaart en gezontheidt wil behouden. 
Degemeene Ziektens, die wy hier te Lande bevinden , zijn het Gommen,;, 

geel werden, luizen, verrottingh en verouderen : Wat her eerfte belanght, 
fchijnt zijn oorfpronk te nemen uit eenige quaad-aardige koude taaye ftoffe À 

’t welk de natuur zoekt quiĳtte werden, en op d'een of d’ander plaats uit- 
werpt, in een taaye en fcherpe voghtigheidt, die alles (waar zy langhs henen 
vloeidt) in-eet , en bederft : daarom ‚ zoo haaft men dit quaadt verneemt, 

zal de begomde plaats met een fcherp Mes tot op het gezonde hout uit-ge= 
fneden werden , de uit-gefneden Wonde beftrijken met Kalk en Turf-afch, 

Oranje- 
boom. 

Af-nemen 
van den 

Kroon. 

Tijdt. 

GE 

Gommes, 

die te zamen met Regen - water tot bequame dikte vermenght zijn Ee 
an 
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“__dan met Ent-wafch zal over-kleeden. Dit is menighmaal met goedt voor 

deel in dezegelegentheidegebruikt , enis het zelve middel , dat Ferrarius 
Help. lib. 4. tegen de verrottingh befchrijft. Tegen het geel werden der blaaderen, dat 
Gleneide Zijn oorfpronk neemt uit dequade geftalte der inwendige deelen, of door ver- 
der blaade- rottingh aen de Wortelen , en ook wel van te veel begieten, waardoor * 
giek den Boom verkout is : of te langhduurige uitdroogingh der Aarde,zoo wordt 

van den zelven Schrijver aan-geprezen een dooden Hondt aan de Wortelen 
van de Boomen te begraaven, en dewijl zulks by ons niet wel is uit te voeren, 
doordien wy het gebruik der vrye Aarde moeten miflen ; en met naauwe 
Potten en Tobbens behelpen, zoo hebben wy gezien , dat in plaats gebruikt 
wierde fchraapzel van Offen horens , die te vooren verrot en uit-gebroeit 
zijn, waar door deze Boomen op nieuw fcheenen te herleven : maar hier 
moet gezorght werden, dat dit hoorn-fchraapzel matigh gebruikt werdt , 
op dat door de fcherpigheidt, die het by zigh heeft, de Boomen niet be- 
fchadight. Maar indien het voort-komt uit een verrottingh , of verderf der 
Wortelen , zoo is het bequaamfte den Boom uit te nemen, de oude Aarde 
weghte doen, en de Wortel van alle bedorve veezelen en takken te zuiveren, 
en zoo weder planten in verfche nieuwe Aarde ‚ waar door die tot een veel 
jeughdiger wasdom zal uit-fchieten. Indien het werdt veroorzaakt door te 
overvloedige nattigheidt , diede Wortel verkouwt , zoo is het befte middel, 
dat men de Tobbens, of Potten beziet ; want het wel gebeurt , dat de gaaten 
van onder verftopt zijn, waar door het water niet kan geloft werden,maar om 
de Wortel blijft {taan , en daar dit quaadt by-brenght , zoo zal men die ope= 
nen, op dar de behoorlijke af-loozingh kangefchieden : Of komthetby, 
dat de Aarde te vaft gepakt is, en lught ontbreekt, danis de verplanting het 
naafte middel. zi 

Luizen. Her geen hier de naam van Luizen heeft, bevinden wy veel meer een 
ziekte, die haar oorfpronk neemt uit vervuilingh der Boomen , die door den 
Honingh-dauw veeltijdts veroorzaakt werdt, en mede door te veel voghtige 
dampen, in de Winter-plaats , door het weinigh lughten, en te dight op-cen 
pakken der Boomen, (als wel voor een Vyant, die haar van buiten aan-komt,) 
en mec reght werdt genaamt Luis-ziekte ; want het is niet genoegh, dat 
een Boom daar mede is befmet ‚, maar alle die daar omtrent ftaan , werden het 
zelve quaadt veeltijdes deelaghrigh. Dit Dier, indien wy het zoo mogen 
noemen, is van verwe in zijn begin wit, van maakzel langh-rondt , wanneet 
het volkomen is, heeft het de groote als een gemeene Wandt-luis, Karftanje- 
bruin van verwe, op de rugh bezet met lange hairen „ dogh die vergaan in 
weinigh daagen, van binnen is het vol grauwaghtige voghtigheidt , dat zoet 
van {maak is, waarom de Mieren daar veel omtrent zijn „en de zoetigheidt af 
lekken. Deze voght fchijnt dit Dier tot voedzel te {trekken , ’t welk het uit 
de baft vanden Boom trekt ; want het heeft zijn zit-plaats meeft op de bla- 
deren, gujeughignle takken ‚en men kan niet light bemerken , dat het van 
plaats verandert, hoewel het zulks zeerlanghzaam doet. Alsnu tegen het 
uit-gaan van de Zomer dit beesje begint tefterven, en zijn fap verdrooght, 
zoo laat het van zigh gaan menighte van wit ftof, dat zijn Eyeren, Neten, of 
Zaadtis, door ’t welk het wederom voort-teelt. Wy hebben ondervonden, 
dat waar die ftof plaats grijpt , ja zelf in Wijngaarden , Perzik, Lauwrier, 
en Myrthus-boomen, datze het Jaar daar aan met dit vuil waren befimet, en in 
gen vaneen, honderden te voorfchijn quamen, zoo datze de Boomen door 
ret uit-mergelen van haar natuurlijk voedzel ten laatften quamen te dooden, 

gelijk aan verfcheide Boomen gefchiedt is. Ditongediert en fterft door gen 
keude, 
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koude , alzoo het zelf de hardtfte Winters tegen-ftaat , en wat middelen w 
hebben aangewendt, om deze ziektete verdrijven , zoo is alleen bevonden 
het eenighfte, de Boomen fchoon te maken van haar vuiligheidt, met een 
Sponge in Regenwater nat gemaakt , waar mede de bladeren en takken in de 
voor-tijdt , al-eer de zelve begonden uit te fchieten , lieten afwaflchen, 
en hier door is dit quaadt t'eenemaal overwonnen, dat anderzins maghtigh 
genoeghwas om de befmette Boomen gantfch te verflinden, 

Nu wy hier van bevrijdt zijn , hebben ook andere dit geringh middel niet 
willen verbergen, maar daarom wat langh geweeft in ’t verhalen van zooda- 
nigen {chaadelijk gebrek , en zijn geneezingh. Tegen de verrottingh in de verrotting. 
Stammen en takken der Boomen, is niet anders te gebruiken, als’t geen hier 
boven van het gommen is gezeghr. 
Wanneer een Boom komt te verouderen , datze geen jonge loten te voof- Vegoude- 

fchijn Brengt ; „maar allengskens van bovenaf verfterft , zoo is het eenighfte “** 
middel, in de voor-tijdt de gantfche kroon, tot op een hand-breet boven de 
in-oculatie wegh tenemen ‚ op datze wederom uit-fpruite , en als door een 
nieuw Gewas cot haar eerfte Jeught, en frifle kraghten magh geraken, gelijk 
hier vooren is aan-gewezen. Nu ftaan ons aan te merken de uitwendige 
Vyanden , die de Hefperife Inwoonders komen beftormen en ontruften, 
te weten, de Mieren, Oorwormen, en Spinnekoppen. 

De twee eerften befchadigen deze Boomen voornamentlijk aan haar Mieren en 
jongefcheuten enblommen. Hier tegen zijn veel middelen bedaght ; Fer- rd 
rarius wil, dat men afch om de Stam ftrooye, of dat men boom-wol, in fteen- Hefp. lib, 2. 
olie ver gemaakt, daar om zal leggen, ten einde, dat door den ftank dit Onge- *P: '®- 
diert zoude te rugh keeren : Maar by onzen tijdt hebben wy beter wapenen 
gezien, tot af-weeringe van deze quaad-aardige gaften, te weten , loode Rin- 
gen van een hand-breet wijdt, die in’t ronde om den Stam waren aan-een ge- 
maakt, met een diepte van een of twee duimen , wêlk vol water werden ge- 
houdén ; waar door den Boom als met een Water- graft omgingelt is, die den 
wegh tot het op-klimmen van dit ongediert verhindert, en alzoo tegen deze 
Vyanden befchermt blijft. Deze vondt is eerft voor den dagh gebraght door 
den Heer Joan Roeters , in zijn leven Secretaris der Stadt Amfteldam, en 
groot Lief-hebber dezer Oeffeningh. Voorts hebben andere haar Boomen 
op bankjes geftelt van een half voet bovende grondt, welkers voeten van 
dikke blokjes gemaakt, in bakjes ftaan, die vol watergehouden werden, en 
deze fchadelijke beeften van de Boomen af-keeren. Men kan de Oorwor- 
men, die de jongeteedere fcheuten af-eten, en fchenden ; ook met lappen vari 
rouw lijnwaat in de Boomen teleggen , vangen , en zoo in toom houden. 
De Spinne-koppen befchadigen de Limoen-en Oranje-boomen met het t’za- Spinnekop 
men-fpinnen van de bladeren , en het by-een-rukken van de jongefcheuten ; P** 
wadr door de bladeren fwart , vuil, en in haren wasdom verhindert werden ; 
de eenigfte remedietegen dit quaadt, is, de zelve te vangen, en alzoo deze 
Geweldenaars verjagende ‚ om het aangenaam Boom-gewafch van zulken 
vuil gefpuis te bevrijden. 

Wart belanght andere ongevallen van Winden en quade Lughten, daar van regen 
is hier vooren geleert , hoedanigh die behooren geweert , en tegen-gegaan te ended 
werden. 
Wanneer de Boomen by Winter-dagh in huis ftaan, zoo werdendiewel regen as 

geplaaght van Muizenen Ratten , om datze by geen water konnen geraken, ward zi 
waarom niet ondienftigh is de Winter-plaats met eenige Vallen , en Teften 
met water te voorzien , op dat dit ongediert gevangen, of haren dorft Bet 

L R werdt, 

En 
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werdt, om die te dwingen de Boomen te verfchoonen, gelijk wy hebben ge 
zien, dat Sr. Willem vanden Heuvel zulks is wedervaren. | 

Slakken en__Wat Slakken en Rufpen aangaat, is hier te Lande niet bevonden,dat eenige | 

Rufpen. _{chadeaan dit Gewas toe-brengen ‚ en daarom onnoodigh by deze gelegent: | 
héidt daar afte vermanen. Indien die daar al aan werden bevonden, het befte | 

middel daar tegen, is het af-vangen. 

Het veertighfte Hooftdeel. 

Van de Winter-plaats, en haar gebruik. 

D Ewijl het onmogelijk is , dit uitheemfche Boom-gewas in deze Landen 
te oeffenen, *ten zy men die by Winter-tijdt tegen de Vorft en koude 

behoorlijk weet te befchermen , dat niet kan gefchieden , dien daar geen 

goede Winter-plaats in voor-raadt is. Wy zien, datze in Brabandt en Vlaen- 
deren daar toe gebruiken gewulfdeKelderen , om te ontgaan het ongemak 
van het vyer te ftooken : maar daar mede ontgaan haar ook in ’t gemeen de 
Vrughten, die door de weinige lught, en voghtige dampen , welk de Boomen 
genieten, vergaan, en af-vallen, ‘ten zy datmen , zoo haaft de Vorft gedaan 
is, de zelve wederom uit de Kelder in een lughtige Kamer draaght, ’t welk 
niet wel doenlijk is voor iemandt die een groot getal van Boomen heeft, 
door-dien , wegens de menighte, den arbeidt te fwaar , en te koftelijk zoude 
vallen : daar-en-boven met het dikmaal verbrengen loopt men gevaar vande 
kroonendoor het ftootentefchenden. Totdit werk werdt ten minften een 
lughtige Kamer vereifcht, die vanalle toghten vry is ‚ en opene venfters en 
glazen tegen het Zuyden heeft, op dat de Zon , des Winters fchijnende ‚ mer 
aangename ftraalen deze teedere Vreemdelingen magh verquikken. Hetzy 
hoedanigh een Winter-plaats dat men toe-ftelt , zoo zal men zorgen , dat die 
met het open zoo veel tegen ’t Zuiden ftaat, als eenighzins mogelijk is. Tot 

naarder onderreghtingh hebben wy alhier eenige voorbeelden geftelt, welke 
alle tot dit werk dienftigh zijn. Eerftelijk geven wy den voor-rangh de 

Academie Winter-plaats in den Hof van de Academie tot Leiden, die in de lenghte 
tat Leyden, heeft hondert aghtien , de breere vijftien „de hooghte, tot het verwelfzel toe, 

twaalf, en verder zeftien Rynlandze Voeten. Tegen het Zuiden is dit Ge- 
bouw met elf kruis-kozijnen voorzien, hebbende den ingankby-nain'tmid- _ _ 
den, zijnde van binnen bezet met vier yzere Kaghgel-ovens. DezeGaldery 
is bequaam tot het bewaren van alle vreemde Boom-gewaflen en Planten ,als 
ook mede voor Limoen-en Oranje-boomen : maar hier zijn eenige gebree- 
ken, teneerften , aan de kruis-kozijnen , welkers houte venfters na buiten 
openflaan, hetgeen wy verwerpen, om dat by Winter-tijdt al te toghtigh 
zijn, en als het dan zaght we'er maakt, dat die moeten werden geopent, te 

veel fchaduwe veroorzaken , daarom oordeel de glaaze Ramen beter die 
doorgaans op-gaan, en haar houte of andere fluitinge met dubbelde fpon- 
ningen van binnen hebben. Ten anderen, is den ingank in het midden ; 
’t welk wel gierlijk ftaac‚na den regel van de bouw-konft, maar is zeer ondien- | 
ftigh, alzoo veel toghten by-brenght, die men dan genootzaakt is, met 
her ftellen van een voor-Portaal buiten te houden, ’t welk zoo gevoeghlijk 
niet en komt,als-dan wanneer den ingank van deWinter-plaats binnen ’s huis 
kan gebraght werden. 

Een 4 
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_Een veel volmaakter Timmeringh heeft den vermaarden Offenaar de Heer ‚Winter. 
Jean Raeters gemaakt, die als-noch in wezen is, hebbende in de lenghte tagh- rBleet loen 
tencigh, debreete twintigh , en de hooghte dertien Amfteldamze Voeten; Roeters (oe 
met geheel opgaandeglaazen, en houte Venfters, die in malkanderen met ren 
dubbelde fponningen fluiten, en voor alletoghten vry zijn ; den ingank is 
binnens huis, om des te bequamer alle koude te hinderen : en voorts verzien 
met dry yzere Kaghgel-ovens, om by tijden van Vorft te gebruiken, 

Maar boven al is uieftekende de Winter-plaats van d'Heer Pieter de Wolf, Winter: 
in zijn vermakelijken Hof in de Purmer ‚ die in de lenghte heeft hondert Plaats van 
tzeftigh, de breete binnens muurs twintigh, en in de hooghte dertien Amftel- ter de wor, 
damfche Hout-voeten , zijnde voorzien met twee-en-dertigh doorgaans- zn aes 
hoogh-opgaande glaazen en houte Venfteren, hebbende wel in ‘t midden een 
uitgangh, dogh werdt by winter-tijdt gefloten , en den ingangh, die als-dan 
gebruikt werdt van binnen , zijnde mer vier yzere Kaghgel-ovens tegen de 
koudegewapent. Deze Winter-plaats heeft in Hollandt geen weergà, zoo 
ten aanzien van de groote, als-mede van de Timmeragie : dan dewijl het yder 
niet gelegen komt zoodanige koften te doen , en dat niet-te-min veel Licf- 
hebbers, die genegen zijn deze Oeffeningh te handthaven, met kleinder be- 
grijp en onkoften,yets zoude konnen doen,zoo geven wy alhier een Befchrij- 

_vinghen Af-teekeningh eener Winter-plaats van minder waarde; gelijk in winter. 
mijnen Hof heb doen toe-ftellen , zijnde in de lenghte vijftigh , in de breete ener van 
veertien, en in de hooghte twaalf Amfteldamze Voeten ; voorzien met twee gore 
kleine yzere Kaghgel-ovens , en met zeftien hoogh-opgaande glaaze Ven- 
fters, fluitende in dry-dubbelde fponningen , welke by tijden van harde Vorft 
van binnen bezet werden met houte Ramen, die met Ooft-Indifch Zeil-daek 
bekleet zijn 3 den ingangh komt binnens huis, zijnde dit Gebouw alleen van 
een halvefteens muur, en buiten met hout bekleedt; hier mede hebben wy 
defelfte Vorften konnen tegen-ftaan , en verduuren. 

Daar is nogh een andere Winter-plaats te zien buiten Haerlem tot Over- _ winter- 
veen, by Frans van Sompel , die in deze Oeffeningh uitmunt. De Timme- ‘vr eg 
ragieis aan alle zijden geheel van hout , met dubbelde Planken , t'eenemaal vansompel, 
befchooten, de welke tuflchen beiden met doppen, of baften van Boekweit tot Over- 
gevult zijn , zo dat daar gantfch geen koude nogh toghten in en komen , wan- * 
neer alles behoorlijk is geflooten en voorzien. Alhier werden deze Boo- 
men bewaart zonder Kaghgel-oven, en alleen te hulp gekomen met het by- 
ftellen van Teften met geglomde Turf-kolen , ’twelk gemakkelijk door de 
kleinheidt van de plaats kan gefchieden , alzoo die maar langh is twee-en- 
dertigh, breet tien, en hoogh negen Amfteldamze Voeten ; dogh in groote 
plaatzen is dit op deze wijze niet wel mogelijk , ten aanzien dat de toght- 
gaaten zoo nauwkeurigh niet konnen geweert werde , of de koude en Vorft 
neemt de overhandt. 
__Men maakt dan de Winter-plaats zoodanigh als yder goet dunkt. Noch- Gebruik 
tans is het gebruik eenderhande,namentlijk tot : van teedere Boom- \yx * 
gewaflen, die onze koude Winter-vlagen niet konnen tegen-ftaan. Vandie plaats. 
tijdtaf , dar de Boomen in de Winter-plaats gezet zijn , zal men beginnen te 
Zorgen , om tegen alle voorvallende ongemakken en rampen op zijn hoede 
te wezen ; want door zorghloosheidt kan op eenen naght meer fchade ge- 
fchieden,als men in een geheel Jaar zal te boven komen,daarom op het fluiten 
En openen der Venfteren en glaazen moet werden gepaft : maar op wat tijdt 
zulks moet gefchieden, kan men ten aanzien van de Maanden niet wel voor- 
fchrijven , alzoo de gelegentheidt van het Weêr zulks moet uit - wijzen 

‘ want 
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want het gebeurt hier te Lande by zommige flappe Winters , dat de glaazen 
antfche dai open ftaan, en daarom dient voor een algemeenen regel , zo 

Openea langh het fchoon Weér is, en niet en vrieft, zullen de Venfters naght en dagh 
a vien open blijven, tot half November, en dan zal men die des avondts voor den 
feren. __onderganghder Zonnefluiten : Maar als het miftigh, mottigh, en vriezent 

Weêr is, zal men die toe houden , en het moet een Oeffenaar niet verdrieten 
de Venfters te openen en te fluiten , al was her veel malen op eenen dagh; 
want hoe de Boomen meer verlught werden , hoe het beter is ‚ om zoo alle 

verftikkingh en befchimmelingh voor te komen. Wanneer het nu begint 
te vriezen , dogh niet zoo fterk, dat de Vorft in huis komt, opent men alleen 
by daagh de houte Venfters of Luiken, ten einde, datde Zon in de Winter- 
plaats íchijnende, de Boomen en Vrughten magh verquikken ; en tegen den 
avondt, voor Zonnen ondergangh, moet men de zelve weder fluiten, om by 
naght niet fchielijk van de koude overvallen te werden. Als nude Vorft 
beginttoete nemen , zal de Winter-plaats t'eenemaal geflooten blijven , en 
men moet maken, dat daar geen toght-gaten zijn, waar die nedervallen doen» 
zegrootefchade, en veroorzaken , dat het eerder binnen ’s huis ys maakt. 
Niet-te-min , als het op de middagh fchoonen Zonne-fchijnis , magh men 
de zelve door de glaazen wel binnen laten, en vertrokken zijnde, wederom 

; dighe{luicen. Wanneer het nu zoo fterk vrieft, dat binnen ’s huis niet langer 
Pijn he zonder vyer ftooken is te houden , 't welk men gewaar werdt door het ftellen 

van eenige Teften of Potten met water , hier en daar in de Winter-plaats , en 
men bevindt, dachetbegint yste maken , als-dan is het tijdt om vyer in de 
Kaghgel-ovens te brengen, ’t welk gemeenlijk gefchiedt des morgens vroegh, 
en des avondts ointrent negen uuren. Maar indien’tgebeurt , dat het b 
dagh mer deze twee vyeren nietiste houden, als-dan moet men op de mid- 

Gemee” dagh mede ffooken , en in die vyeren dezen algemeenen regel houden : zoo 
arj Tik langh het water in de Teften nier bevrieft, behoeft men geen vyer te maken , 
ren, en wanneer het water tot ys werdt , moet men niet fterker ftooken , als dat 

mien ziet het ys los werden , en de Vorft daar op niet kan vatten ; want indien 
men te heet vyert, zal het meerder fchade doen , als of het eens in de Winter- 
plaats quam te vriezen. 

’t Is my eens gebeurt, dat de Vorft, de Boomen by naght overviel, en dat 
Bladeren en Vrughten ftijf konden , als of die wit berijpt waren, ’t welk door 
onaghezaamheidt van den Hovenier was veroorzaakt. Om dit ongeval 
wederom teredden, wierdt in de Kaghgel-ovens, langhzaam vyer gemaakt, 
en niet ten eerften heet geftookt, door welke zoete aan-gtoeyende warmte ; 
de bevroore Bladeren en Vrughten allengs begonden te ontdooyen, en tot 
haar voorigen ftant geraakte ; ja hebbe noóit meerder rijpe Vrughten gehadt 
als opdat zelve Jaar van 1668. Hetgevaltook wel , dat het in de Winter- 
aars ‚ boven aan de Zolder (wanneer men eenige dagen after-een vyer 

Wieren tookt, zonder dat de Venfteren geopent werden , wegens den geduurigen 
plas. Vorft) veel droppelen waters hangen, welke op de Boomen nedervallende, 

daar groot quaadt by-brengen; namentlijk, befchimmelingh aan de takken , 
en het af-vallen van Vrughten en Bladeren, waar tegen men moet voorzien, 
en dit met een Schippers Dweil op een ftok, dagelijks af-nemen „en zoo haaft 
de tijdt het eenighzins toe-laat, de Venfteren te openen , om deze voghtige 
dampen, die uit de Aarde op-rijzen , tedoen vertrekken ; want door het 

Tijdt om langh toe-ftaan van de Deuren en Glaazen blijvenze beflooten. 
nad de _En op deze voor-verhaalde wijze moet men zigh gedragen. In tijden 
openen. _ vanVorft, die nu op-houdende, moeten de Venfteren weder open , omde 

Boemen 

Voghtig- 
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Boomen te lughten , en daar voorts mede handelen, gelijk hier boven is ver- 
haalt. Maar dat mendit vyer-ftooken aan zekere Maanden , als December, ‚ Munting: 
Januarius en Februarius , wil binden , gelijk zommige fchrijven, is onzes oor- hef 
deels qualijk ; want her gebeurt, dat geheele Winters voorby-gaan , ende : ke 
onnoodighis, vyer te maken, gelijk hierbovenisaangeroert. Maarhetis 
voor-al beft, dat men zigh gedraaght na de tijdt , ende daar in doe gelijk wy 
hier hebben aangewezen. 
My komt in den zin zeker voorval’, dat, ten aanzien van het vyer- 

ftoken, niet kan na-laren te verhalen : Een aanzienlijk Heer , wiens naam 
om reden hier verfwijge ‚ komende in den vermaarden Hof van de Heer 
Roeters, zalr. en na hy alles wel doorzien hadde , vraagde aan dien ver- 
maarden Oeffenaar, hoe veel Turf hy dogh op een Winter verbrande, ten 
aanzien zijne Boomen zoo uitnemende fchoon ftonden ? d'Heer Roeters 
niet wetende waarom dit wierde gevraagt ‚ antwoorde dat hy met hondert 
Manden (bedragende omtrent vier-en-twintigh guldens) al zijne Boomen 
nu twee Winters hadde bewaart , ende dat daar nogh vry wat was over-ge- 
fchooten. . Hoe isdat mogelijk, antwoorde den ander ; mijn Kneght heeft 
meer als twee hondert manden Turf verbrandt ‚, en nogh zijn mijn Boomen 
doodt. Waarom zeer wierdtgelaghgen, als wel bemerkende, dat de over- 
groote hicte zijn Boomen had verftikt en uitgedrooght. Waar uit men ziet, 
dat nietde groote onkoften ‚ maar de grondige kennifle , de befte Vrughten 
geeft. di 

Wanneer nu de Vorft op-houdt, en de voor-tijdt nadert, zal mendeBoo- Tijdt tot 
men weder tot de lught gewennen , met het openen en fluiten der Venfleren nen vere 
en ‘glaazen ter behoorlijker tijdt , en zighdaar in alles gedragen , na dat Winter- 
het Weêr uic-wijft 5 want dat ftaar valt , dat Mit, Damp, Voghr, en P*** 
Vorft in de Winter-plaats niet moeten geleden werden. In dit werk zal rijde van 
men volharden , tot’er tijdt toe dat men de Boomen in’tbegin van May, weder uic- 

by zaght , regenaghrigh Weêr , in de vrye Lught ftelt , onse voor-al in PE: 
cuit-brengen , darze niet fchielijk van de Zon befcheenen werden : maar 
allengskens daar toe gewennen, en als-dan verder handelen, met bewateren, 
befnoeyen , en andere Oeffeninge , die hier vooren yder op haar behoorlijke 
plaatzen zijn aan-gewezen , op datze haar bladeren en Vrughren behouden, 
ende haren Meefter zijnen gedaanen arbeidt, mer de goude Hefperife Appe- 
len mogen beloonen, welke geen Oeffenaar en zal verkrijgen , ’ten zy eerft 
dien fterken Winter-draak behoorlijk is getemt, en overwonnen. 

Het een-en-veertighfte Hooftdeel. 

Van het plukken der Blommen en Vrughten. 

H Et is noodzakelijk tot behoudeniffe der Boomen , dat men dieterbe- Ontlafting 
hoorlijker tijdt van Blommen en Vrughten ontlaft; want door het over- ge sh 

vloedigh bloeyen werdenze uit-geteert , kraghreloos , en geraken daar 

door tot een geheelen ondergank ‚ overmidts het onnrogelijk is , datze 
diealle konnen voeden. Daarom is men genootzaakt te plukken, ende 
ontlaftingh te verhaaften , met het wegh-nemen van alle de na- of zijd-blom- 
men, latende de eerfte harc-blommen alleen tot het voort-brengen der Vrug- 
ten, en dat niet meer, als men oordeelt den Boom behoorlijk kan voeden , 
die dan zoo veel te grooter enfchoonder zullen werden , en door deze ver- 
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lightingh zullen de jonge fcheurten te kraghtiger voort-komen , ende Boo- 

men te beer by hare jeught onderhouden werden. Degeplukte Blommen 

kan men gebruiken tor veelderhande zaken, gelijk wy hier na breeder zullen 
aan-wijzen. 

De Vrughten , zo Limoenen als Oranje-appelen , moeten op haren tijdt 

geplukt, en af-genomen werden. Men kan hierte Lande, gelijk in Italien 

gefchiede, den reghren tijdt van yder foort in 't byzonder niet voor-fchrijven, 
alzo onze Zomers zeer ongeftadigh, en verfcheiden zijn ; want het wel ge- 

beurt is, dat de Limoen- en Oranje-appels, by ons in warme Zomers, in 
de Maandt September zijn af-genomen, dewijl haar behoorlijke rijpte had 
den , daar die anders gemeenlijk tot in de Maanden van Februarius , of Maart 
moeften blijven hangen. Om nu zeker te gaan , zal men de Vrughten af- 
nemen , wanneer haar behoorlijke groote en verwe hebben , ’t welk het eene 
Jaar by ‘tandere zomtijdts eenige Maanden komt te verfchillen ‚ nadat het 

een koude of warme Zomer is. 
Tweederhande Plukkingh gefchiedt omtrent deze Vrughten , te weten 

Onrijp, en Rijp , werdende de eerfte gebruikt om te confijten, en de andere 
om het fap uit te per{fen, tot Spijze en Genees-middelen. 

Het zy dan hoedanigh men plukt , zoo moet men hier in met groote voor- 
zightigheid te werk gaan ; want met de hand de Vrughten afte trekken,zoude 
niet wel zijn, als met groot gevaar om de Boomen tefchenden , dewijl te vaft 
aan de Takken geheght , en daar van qualijk konnen af-gefcheiden werden, 

’ten zy met gevaar van te fcheuren, waarom men genootzaakt is die met 
een fcherp Mesje af te {nijden, zoodanigh,dart aan yder Vrughr een klein takje 
vaft blijft, ’t welk niecals te gierlijker taat, en men kan dit fnijden waar-ne- 
men ‚ dat men dat doet met zoo weinigh als't mogelijkis, den Boom te be- 
fchadigen. Wanneer nu dit af-{nijden ter behoorlijker tijdt gefchiedt, zullen 
de weder-nieuw-aankomende Vrughten des te beter varen ; overmidts het 
voedzel dan alleen hebben , ’t welk met de af-gefneden anders te zamen 

moeften deelen. 
Daar is niet beter voor de Boomen, als dat men die ontlaft, indien haar wel- 

vaart zal bevordert werden. Zommige laten de Vrughren langh hangen, 
om daar mede te pronken : maar buiten alle twijffel is die fchadelijk , alzoo 

men ziet, dat als de Limoenen over rijp zijn, af-vallen, en d'Oranje-appels 
verdroogen, even als of het voedzel , aan de oude Vrughten van de Moeder 

wierdt geweigert, om de eerft-aankomende Jongen ‘t zelve wederom toe te 

voegen. Waar uit klaarlijk is af te nemen , dat de natuure ons aanwijft ‚hoe 
noodigh het is voor Boom en Vrughten , dat men die ter behoorlijker tijde 
ontlaft, op datzebeiden mogen behouden , en voor haren ondergank be- 
vrijde werden. … 

Het 
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Het twee-en-veertighfte Hooftdeel. 

Van het voordeel, en ’t gebruik van den Oranje-boom. 

H Et geen eerlijk, voordeeligh en vermakelijk is, isprijzens waardigh, en 
magh zonder fchroom van alle Menfchen by der handt genomen wer- 

den, dar deze dry eigenfchappen in onze Oeffeningh te vinden zijn , is aan 
een yder bekent, die de zelve grondigh verftaac; wat het vermaak en de eer- 
baarheidt aangaat, die zijn genoeghzame getuigen van haar zelf, en onnoo- 
digh te bewijzen, daarom wy alleen hier van het voordeel, en 't gebruik zul- 
len fpreken. De voordeelen die deze Boomengeven, zijn verfcheiden , be- 
halven, na dat tot behoorlijke groote gekomen zijn, voor veel geldts konnen 

verkoft, en goede winfte mede kan gedaan werden,zoo hebben die nogh haar 
byzonder gebruik in de Genees-konft, Huis-houdinghen Reuk-werk , waar 
“ wy zullen handelen. 

Uit den Oranjen-boom werden veel zaken toe-bereidt, zoo tot vermaak 
als noodtzakelijkheidt. 

De Bladeren zijn goedt tegen een geftooten en gekneufden Scheen , en 
geneeft die , wanneer men de zelve twee maal daaghs daar verfch op-leght. 
Deze Bladeren in den mondt geknaauwt , geven een zoeten en wel-riecken- 
den adem. 

Men difteleert uit de Orartje-blommen een Water , ’t welk lieflijk van reuk 
is, entot veel dingen in de Genees-konft bequaam ‚ voornamentlijk om te 
doen fweeten, het herte te verfterken, en meer andere Gebreeken , daar af 
de Boeken der Genees-meefters en Kruit-befchrijvers vol zijn. 

Om dit Water te maken , zal men de Oranje-blommen plukken des mor- 
gens, al-eer vande Zon befcheenen zijn , ende diftilleeren in een tinne klok, 
met langhzaam vyer , op dat geen de minfte verbrandtheidt daar omtrent 
komt; want deze diftillatie moet alleen maar by uit-waaflemingh gefchie- 
den , en als-dan zal men bekomen, wel weinigh, maar niet-te-min een zeer 
lieflijk en kraghtigh water. Men kan ook ten anderen , voor die meerder 
hoop begeert , diftilleeren in een Ketel , door een flangh, hoewel zoo aange- 
naam niet zal ruiken. 

De Blommen van Oranje-boomen zijn zeer goedt ineen Kas met fchoon 
_Lijnwaar gelegt, om het zelve eenen aangenamen reuk te geven. 

Maar om hier te Lande uit de Blommen Olie door de diftillatie te trekken , 
is niet wel. mogelijk, alzoo de menighte , die daar toe vereifcht werdt, veel te 
groot is ; want zes hondert Pondrt nauwelijks twee of dry Ongen uit-leve- 
ten: dan, om niet t'eenemaal van dit lieflijk Reuk-werk verfteeken te zijn, 
zoo werdt hier na nogh geleert ‚ hoedanigh men dat op een ander wijze zal 
toe-ftellen. 
Om van de Oranje-blommen een uit-trekkingh met Brandewijn te ma- 

ken, zoo neemt tot yder Pint twee Ongen Blommen, ftelt die in de Zon te 
diftilleeren, veertien dagen langh, en gebruikt daar van een Lepel vol te ge- 
lijk , tegen veelderhande koude ziekten en gebreeken , en inzonderheid in 
het Colijcq , of krimpingh der darmen. 
Om deze Blommen in Suiker te bewaren , ’t welk gemeenlijk Confijten 

werdt genaamt, zoo zal men die plukken even te vooren eer die open gaan, 
en met {choon Regen-water op-kooken , tot datze morw „en van haar rand 
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heidt tèn deele ontlaft zijn , daar na zo kookt de Suiker tot een behoorlijke 
hooghte en dikte van een Syroop , en giet die (na dat met wit van Eyeren ge- 
zuivert, en wel klaar is) \warm op dé Blommen , en laatze te zamen flaan 

kout werden ; indien de Syroopte dun is, of daar na werdt, moet men die 
wederom verkooken tot zijn behoorlijke dikte, op dat de Blomfnen te beter 
mogen bewaart blijven : Dit is een overtreffelijk Genees-middel, vegen quade 
lughren , en vuile dampen ; en mede een uitfteekende lekkernye. Voorts 
werden van de Oranje-blommen Paffili, of Bolletjes gemaakt op navol- 
gende wijze : Neemt vijftigh Blommen , die ganfch open zijn, pluktdieby 
her fteeltje af, om de bladerkens, zoo veel mogelijk is, niet te raken, op dat 
de reuk niet gefchonden werdt, fnijdt de bladeren met een Schaartje , cen 
voor een ‚zeer klein 5 hier toe zal men nemen een Pont van de alderfchoon- 
fte Candy Broot-fuiker , die te bekomen is, de zelve fijn ftooten „en doet die 
ineen klein koper Bekkentje ‚ en daar by dry Ongen gediftilleert water van 
Oranje-bloeifem, roert dat met een Spatel, tot het t'zamen onder-een ver: 
menghtis, 't welk men dán or gegloeide kolen langhzaam zal doen kooken , 
totdertijdt, dat als men tufichen de vingeren drukt de Syroop , daar als met 

haarige draatjes komt aan te kleven, daar naar neemt het van't vyer , endoet 
de gefneede zuivere Oranje-blommen in deze gekookte Suiker, de zelve mer 
het Spadeltje onder-een roerende, tot dat alles wel vermenght is ; dan moet 
men een Plank nemen van hardt hout, die doorgaans met kleine kuiltjes is 
uit-geholt ‚en met fijn-geftooten Suiker dight beftrooyen ; giet dan meteen 
zilveren Lepel de holletjes vol van deze gemenghde Syroop, die kout,en dan 
uit-genomen zijnde, moet men de aan-hangende Stiker met een Mes van de 
Bolletjes af-doen , zoo hebt ghy dan Patil, die zeer fchoon en aangenaam 
zijn, en nut tot vele dingen, voornamentlijk tot verfterkingh van ‘t herte, en 
tegen alle flaauwte , en het is een zeer goet behulp-middel tegen alle quade, 
ongezonde, Peftelentiale Lughten. De zelve in Roze-water, of Zuuringh- 
water gefmolten, werden zeer nuttelijk gebruikt in alle quaad-aardige Koort- 
zen, en meer andere Ziektens, die uit koude haren oorfpronk nemen. Nogh 
werdt uit deze Blommen een Olie gemaakt op na-volgende wijze : Neemt 
Noten van Ben , ofte by gebreeken van dien, zoete Amandelen, hoe verfcher 
hoebeter ; hieruit perftde Olie , (dogh zonder vyer, op datze te langer 
zoet magh blijven) dan zal men nemen fchoon, wit, en gereinight Cattoen 
of Boom-wol , dat vry van alle {metten, vuile, of duffen reuk is, anderzins is 
men genootzaakt het te zuiveren op na-volgende wijze , met het Cattoen in 
een Pot mec fterke Pekel te laten weeken , tot dar alle quade reuken zijn uit. 
getrokken, en wederom in vers water uit-gewaflen, en gedrooght zijnde, 
met de voor-gemelde Olie vet gemiaakt , dogh alleen zoodanigh , datde Olie 
van zelf niet uit en druipt ; neemt als-dan een nieuwe aarden Pot, befpreide 
den bodem mert verfch-geplukte Oranje-blommen , leght daar op een regel 
van dit verte Cattoen , en dan wederom blommen, en alzoo Laagh om Laagh, 
tot dat de Pot vol is, die men met een Blaas dight toe-maakt, en op een droo- 
ge, niet koude , en noghtansgeen al te warme plaats wegh-ftelt. Men zal 
deze Blommen daaghlijks veranderen , de oude wegh-doende ‚en weder ver- 
fche in de plaats, en dat vijf of zes dagen na malkanderen , en drukken, of 
parflen dit ge-olide Cattoen uit, welke Olie een zeer fchoone aangename 
lught van zigh geeft, bequaam om in veel lieflijke Reuk-werken te gebruiken. 
Zoo haaft die wat geftaan, de vuiligheide en wateraghtigheidrgezonken , de 
Olie daar van gezuivert, en klaar geworden is, magh men die bezigen naar 
behooren. Deze wijze van Olie van Oranje-blommen is uit akki 
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die deze geleert heeft van eenen Frangifcus Drag us, en verfcheiden maal van Hefp. lib. 
andere ook na dit voor-fchrift gemaakt, en zeer goedt bevonden. Nogh ver- cap. 24. 
haalt den zelven Schrijver een veel korter wegh , op na-volgende wijze: 
Neemt een pont Olie de Ben , ofvan zoete Amandelen , verfch geparft, een 
pont Blommen van Oranje , trekt die de bladerkensaf , (die men alleen zal 
gebruiken) ftootze in een fteenen Mortier , doet die in een glaazen Fles, en 
giet de Olie daar boven op : nádat twee of dry dágen geftaan zal hebben, zoo 

laat de Olie door een hairen Stramijn van de Blommen af-loopen , en fcheidt 
die van de wateraghtige voghtigheidt, daar de zelve mede vermenghtis, 
{mijt de oude Blommen wegh, en vervarft die weder met nieuwe , en dat tot 
de derde maal ; fcheidt dan u Olie, en maakt die helder en klaar , om Hand- 
fchoenen , en veel andere dingen daar mede te doen ruiken. Men kan ook 
zoo handelen met de Blommen vän Jafminen. Salve, op 

Van Oranje-blommen wordt een Zalve gemaakt: deze wijze, 
Neemt wit Was, } 

Sperma Ceti , van elks een One; 
Smelt dit op een zaght vyer te zamen , en daar af-genomen zijnde „doet daat 
by van ons hier boven befchreven Olie van Oranje-blommen , zoo veel als 
’tbehoort , 't welk men met een Spaateltje te zamen zal roeren , tor alles wel 
onder-een vermenght, en kout gewordenis; welke koelte men zal verhaa- 
ften zoo ras als ’t mogelijk is, op dat door de groote hitte de reuk van de Olie 
niet zoude vervliegen. Men kan mede in plaats van Sperma Ceti , of Wal- 
fchot, witte en gefuiverde Verkens-reuzel nemen. Deze Zalve is goet tegeri 
de heete gebreeken van de Borft, wanneer men die daar mede {meert , en ook 
tegen heete ontfteekingen van het Podagra ‚en meer dietgelijke Ziekten, die 
uit hitte haren oorfpronk hebben. 

De Appelen van Oranje hebben mede veelderhande gebruik en deughden, Óranje: 
de fchor{len werden gedrooght ‚ nát en droogh geconfijt, en ook werdt daar ?Prel. 
een Olie van gediftilleert. De kleine groene Appelkens, die de groote heb- 
ben van een Erweet, werden aan frioertjes gereegen, en van de Juffrouwen om 
de handen gedragen , wegens haren goeden reuk. 

De Schillen van Oranje-appelen hebben in de Genees- konft veel ge- 
bruik, en hebben een warme eigenfchap, gedrooght, en tot Pulver geftooten , 
zijn zeer dienftigh tegen Colijk, en andere koude gebreeken , met een weinig, Schroderis 
Wijn warm in-genomen, doen water maken, en her fweet verwekken. Men meeste , 
gebruikt dit Poeyer van een Scrupul tot een Dragma tog. mic. lib. 4 
Om Oranje-{chillen te Confijten, of met Suiker te bewaren, zal men né- Ge& inte 

de Schillen van verfle, rijpe Oranje-appelen , het binnenfte wit daar uit Oranje- 
doet fer eenige dagen in fchoon Regen-water laten weiken, op dat de meefte filler: 
biererheidt uic-trekke, kooktze dan in ander fchoon Regen-water, tot datze 
murw zijn , de Syroop zal men behoorlijk kooken , en nadat Schillen wel 
verzeegen zijn, daar in leggen, en tôt het gebruik bewaren, wil men diedroog 
Confijten , zoo neemtde Schillen , na dat eenigen tijdt in de Syroopgelegen 
hebben, daar wederom uit, en,fteltze in een watme plaats , of Stoof te droo- 
gen : En om te Candalizeeren moêt men de Syroop alleen maar hooger koo- 
ken, dan of men die nat wilde bewaren. 

Deze in-gemaakte Oranje-fchillen verfterken het herte tegen alle flaau- 
_ wigheden, verwarmen de verkoude Mage, en weder-ftaan alle quade en Peftí= 

lentiale loghten. Om een Olie te maken : Neemt varfle Oranje-fchillen ; 
vijfigh Ponden, doer dit in een Vat ‚ftamptze vaft op-een „en laatze wel rot= 
ten, doetze in een Diftilleer-keetel ; en giet daar een goedt deel water op , eri 
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met een matigh vyer gediftilleert,zoo komt met het water een fchoonen ktaa 
ren, en fterk-riekende Olie over, die men van het water zal af-fcheiden , en 
tot het gebruik bewaren, tegen alle koudegebreeken , zoo det Mage , als an- 
dere deelen des Lichaams : Men gebruikt die mede uitwendigh , tegen de 
koude en verftijfde Zenuwen, wanneer men die daar mede ftrijkt. Het fap 

Sap. _ vande Öranje-appelen is onderfcheiden in kraghten , nadat zuur , of zoet 
zijn. Dezelaatfte zijn warmer, en werden bequaamlijk gebruikt in de heete 
gebreeken der Longe, alzoo matighlijk verkoelen : Die van een gematighde 
{maak, zijn zeer aangenaam ; maar het fap van de zuure is meer verkoelende, 
en werdt daar van een Syroop gemaakt, om tegen alle quaad-aardige Koort- 
zen, onder andere Genees-middelen te vermengen. Hetfap over Spijze ge- 
bruikt, geeft die een aangename geur: Cok wert die van de Turken, in plaats 
van Verjuis „inde Spijze gedaan. Het is mede goet tegen het blaauwfchuit ; 
en geeft een goeden Adem,gelijk onze Zee-varende Luiden genoegh konnen 
getuigen. Waar mede wy dit zullen laten beruften , en nogh een weinigh 
aan-roeren hert gebruik van den Limoen-boom. 

Het dry-en-veettighfte Hooftdeel. 

Van het gebruik van de Limoensboom. 

H Et zal miffchien iemandt vreemt voor-komen, dat wy het gebruik van de 
Oranje-boom voor de Limoen-boom ftellen ; hoewel de laatfte eerft 

befchreven is : ’t Is daarom , dat den Oranje-boom by ons meer bemint, en 
gemeender is ‚, en geven die derhalven de voor-rangh. Latende nu volgen 
den Limoen boom , welkers Vrughten niet alleen in de Genees-konft , maar 
ookin de Huis-houdingh bekent zijn, en in kraghten met den Citroen-appel 
gantfch over-een-komt, gelijk haren fmaak uit-wijft, zijnde mede in werking 
onderfcheiden; dewijl de zoeten de zuuren in warmtetebovengaan. De 
fchillen van de Limoenen werden met Suiker in-gemaakt , ofgeconfijt op de 
zelve wijze, gelijk hier vooren van de Oranje-appelen gezeght is, om in de 
Genees-konft, en mede tot lekkernye te gebruiken. 

Theatrum _ Her buitenfte-van de Limoen-fchillen is een zeer goedt Genees-middel 
Fungorum. voor de gene die quade Campernoeljen , of Fungi hebben gegeten, zoo c.3. tweede }, } R fp ir 
Deel. d'Heer Prancifcus van Sterbeeck fchrijft. 

Met gebranden Wijn over-gehaalt, en in de Winkels Limoen-water ge- 
naamt, Gelijkze ook met Oranje-fchillen doen, wert in de koude Noordtze 
Landen veel gedronken, dogh meeft uit dertelheidt ; hoewel het tegen koude 
inwendige gebreeken niet ondienftigh is. En tot dezen Drank werden Jaar- 
lijks veel duizenden Ponden, zoo van Oranje „als Limoen-fchillen gebruikt; 
die uit Zfafien hier te Lande werden gezonden. Uit deze Schillen werdt 

Olie. een Olie gemaakt, even gelijk die uitde Oranje-fchillen. Men kan metde 
J Bauhin. handt een zeer wel-riekende Olie uit de verfle Limoen-fchillen parffen , die 
eve: Witermaten goet is, om het hertete verfterken, en het gezight te verbeteren. 

Zaadt. Ook wert het Zaadt in veele Genees-middelen gebruikt. Maar het Sap is beft 
Sap. _bekent,zoo wel in de Keuken als A potheek,en met groot voordeel, tegen het 

blaauw-{chuit‚en zijn mede-foorten,goet bevonden ; waarom het veel van de 
Zeevarende Luiden tegens dit ongeval gebruikt wert. Uitdit Sap wert met 
Suiker een Syroop toe-geftelt , bequaam tegen de heete en brandende Koort- 
zen. Hetwater, dat uit het fap van Limoenen, door het Balneum Marie s 
Es f in 

Schil. 
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in een glaaze Kolf is gediftilleert , is bequaam om alle vlakken vah de huit af 
tenemen, als-mede alle {proeten des Aangezights, en doodtalle Wormen 
des Lighaams, wanneer men dat drinkt ; ’ welk het fap mede doet , wanneer 
daar een Onge van werdt in-genomen. Het fap van Limoenen weder-ftaat Matthol. ij 
alle Vergift, en vergiftige Dieren. De Limoenen werden in Pekel bewaart, mg 
en by vlees geftooft,'t welk een zeer aangename Sauzeis. De kleineLimoen _ °” 
van Calabria werdt in haar fap in-geleit en bewaart, om zoote eten. Wyders 
werden op veelderhande wijze Limonade gemaakt, die een overmate lek= 
kere en verkoelende Drank geeft. Neemt 

Gerfte-water , een Mingelen, 
Drukt daer in het fap van vier of vijf Limoenen , en maakt het zoo zoet van 
Suiker als noodigh is; dit wel door malkanderen geroett , is de aange- 
naamfte Koel-drank ‚die men kan wenfchen. Om uit het fap van de Limoe- 

‚ nen Paflilt te maken, zoo neemt , 
tSap uit de kleine Calabrife Limoen , een Once, Ferrari _ 
Schoone witte Candy-fiuiker, twee Ongen, rl haaks 
Ol van Caneel , aght druppelen: 7 

Het Limoen-fap zal men door een dighten Lap doen druipen, op dat het hel 
der en klaar werdt, en met de Suiker tot behoorlijke dikte kooken, om alzoo 
rid te konnen gieten, doende op het alderlaatfte de Caneel-oly daar 
onder. 

_ Deze Paftilli zijn een zeer aangename Lekkernye, en geven een lieflijken 
Adem. UitditLimoen-fap werdt een Syroop gemaakt opdeze wijze :- 

Neemt Sap van Limoenen , zes Ponden, Pharma, 
witte Süiker , dry Ponden, en PNG 

Maakt hier af een Syroop, door behoorlijke kookingh. DezeSyroopwerdt “” 
vecl in de Genees-konft gebruikt, in heete Ziekten , en brandende 
Koortzen, en wederftaat de Peftelentiale verrottingh, werdt met groot voor- Banderoù 
deel tegen de Wormen des Buiks gebruikt. Voorts zijn de kraghten van de gen : 
Limoenen die van de Citroen-appel t'eenetaal gelijk, en werden d'een voor“: 
d'ander zonder dwalingh gebruikt. Dit is al wat van deze zaak in ’t korte 
was te zeggen , latende 't geen door andere haar naarftige ondervindingh 
nogh moght te voorfchijn komen , aan die, welkers luft wyder ftrekt deze 
Handelingh verder uit te breiden. 
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EN Te Oe GER 
E Staten van Hollânt en weft-Vrieflant: Doen te meten, Al- 
zoo Ons vertoontis by Markus Willen, Doornik, Boekver- 
kooper tot Amfterdam,hoe dat hy Suppliánt mer groote moei- 

tenen koften hadde gedrukt zeker Boek,genaamt denKoninklijken 
Hovenier , aanwijzende de middelen om Boomen, Bloemen en 
Kruiden te zajen, planten , aanqueeken en voortteelen. Met 
konftige Kopere Platen vergiet, door D, H. Caufe: Als mede 
den Nederlantfchen Hefperides „ of oeffeninge en gebruik van 
de Limoen, Orangie, en andere Boomen, met kopere Platen 
vergiere, door Fan Commelijn, als te zien was in het exemplaar 
Ons geëxhibeert, Doch alzo hy Suppliant beducht was dat yemant 
het voor{z, Boek mochte komen naar te drukken , en zulks zoude 
wezen tot des Suppliants groote fchadeen nadeel, zoo keerde hy 
zich tot Ons, in aller ootmoedigheit verzoekende, Onze gewoo- 
nelijke Privilegie en O&roy, om hetzelve Boek geduurende den 
tijt van vijftien naaft-komende Jaren, in dezen Lande alleen te 
mogen drukken, uitgevenen verkoopen, doen drukken, uitge- 
ven en verkoopen , met verbodt aan allen anderen, het zelve Boek 
in eenigerhande Talen , in ’t geheel of ten deel nate drukken, of 
elders nagedrukt in deze Landen te brengen, of te verkoopen: 
SO 1S'T,dat Wy de zake en’t verzoek voort, overgemerkt hebben- 
de, en genegen wezende ter bede van den Supplianr, uit Onze rech- 
te weten{chap , Souveraine macht en authoriteit denzelven gecon- 
fenteert, geaccordeert en geoêtrojeert hebben, confenteren , accor- 
derenen o&rojeren midtsdezen , dat by geduurende den tijdr van 
vijfen eerft-achter-een-volgende Jaren, binnen den voorfz. Onzen 
Lande alleen zal mogen drukken, doen drukken, uitgeven , en ver- 
koopen. Verbiedende daarom allen en eenen yegelijken her zelve 
Boek,in eenigerhandeTalen,in’t groot of klein, in’ geheel of deel 
pate drukken, of elders naargedrukt, binnen den zelven Onzen 
Lande te brengen, uit te geven of te verkoopen,op verbeurte van alle 

à 
Eh GE. 
de naargedrukte,ingebrachte of verkdchte Exemplaren, eh een boeie 
van drie hondert guldens daarenboven te verbeuren, te applicereft 
een derde. part voor den Officier die de calange doen zal, een der» 
de- part voor den Armen ter plaatze daar het cafus voorvallen zal . 
en her refterende derde-pa t voor den Suppliant 5 Alles in dien vere 
Slande nochtans, dat Wy den Suppliant met dezen Onzen Oftroyé 
alleen willende gratificeren , ror verhoedinge van zijne fchade door 
het nadrukken van’t voortz, Boek , daar door in eenigen deele ver» 
ftaan den inhoude van dien te authorifeeren ‚ en veel min het zelve 
onder Onze proteêtieen befcherminge eenig meerder credijt, aan. 
zien of reputatie te Sgyen, netmaar in cas daar in yets onbehoorlijks 
zoude mogen influerên, den Suppliant alle het zelve tot zijnen 
lafte zal gehouden wêzen te verantwoorden ‚tot dien einde wel 
expreffelijk begeerendé , datby aldien by dezen Onzen Oftroye 
voor het zelve Boek zal willen ftellen , daar van geene geabbre- 
vieerde of gecontraheerde mencie zal mogen maken, nemaar ge- 
houden zal wezen her zelve O&troy in ’t geheel , en zonder eenige 
Omiffie daar voor te drukken, of te doen drukken, op poene van het 
effect van dien te verliezen ; En teneinde den Suppliant dezen On- 
zen confente en otroye mogen geni als naar beh > laften 
Wy allen en eenen yegelijken dien ’t aangaan mach , dat by der 
Suppliant van den inhoude van dezen doen laten en gedoogen, ru» 
ftelijk , vredelijk en volkomentlijk gewieten en gebruiken , ceffe- 
rende alle beletfels ter contrarie. Gedaan in den Hage onder Onzen 
Grooten Zegele hier aan doen hangen, den 14 September, in ’t Jaat 
ons Heeren en Zaligmakers duizent zes hondert zesen tzeventig. 

VANASPEREN, 

Ter Ordonnantie van de Staten, 

SIMON van BEAUMONT, 

DRUK-EO U TEN; 
VOOR-REDEN. 

lin, 18. leeft dezen Hefperidum. 
33. leeft van den Hof Hefperidum. 
st, leeft dezen Hefperidum, 

p 73. leeft biedende Nederlantze Hefperides, 
Pag. 1 lin. 12, is, leeft zijn. 

lin. 13. dezen Hefperides, leeft deze He fperides. 
lin, zo. den Hefperides, leeft den Hefperidum. 
lin, 22. teneindehy voorby den wakende Draak, (voeght 

daar by) zijnde alle d’ongemakken. 
Pag. 2. lin. 14. Atlanti, leeft Atlantis. 

lin, 30. Hefperides, leeft Hefperidum, 
lin. 23, Hefperides, leeft Hefperidum, 
lin, 31. Hefperides, leeft He{peridum, 

Pag. 3. lin. 2. Hefperides, leeft Hefperidum, 
lin, 4. onzen, leeft onze. 

Pag. 4. lin. 12. Lmoen, leeft Limoen, 
lin. 21, Hefperides, leeft Hefperidum, 
lin, 43.den Hefperides, leeft de Hefperides. 

Pag. s. lin. s6, in dezen Hefperides, leeft onder de Hefperides, 
Pag. 6.lin 28, de cerfte plaarze in onzen, leeft de tweede platte 

onder de 
Pag. 8. lin. 18, deze Hefperife, leeft de Hefperife. 
Pag.17.lin, 26. Oranje-boom met zoete fchil, leeft Oranje-appel mét 

zoete íchil. 
lin. 27. leeft d’Oranje-boom met zoet-fchilde Vrucht, 

Pag.zo.lin. 7. aan het Zuiden, leeft tegen het Zuiden, 
Pag.38 lin,1z. dien daar geen, leeft zoo daar geen, 
Pag.4o.lin, 6.en vriezent, leeft of vriezent, 
Regift. lin,38, verroeren, leeft vervoeren. 
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